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తొలిపలుకు 

బ్రతుకునుంచి బాహీరిల్లేది జానపదోేయం. 

దాని రచన కలంతోకాదు, సిరాతోకాదు, కాగి 

తాలపై కాదు. కన్నీటితో, కవోప్టర కంతో, వల 

సుతో, విరహంతో, నవ్వుత్, నిట్టూర్పుతో, 
ఆశతో, ఆవేదనతో, కవ్వింపుతో, కాగలింఛతో, 

చిన్మయానందంతో గుండెలలోచే డాని రచన, 

అందువల్లనే అది పచ్చిగానూ వ్రురిటుండి; వెచ్చ 

గానూ వుంటుంది. భాపావిషయాలలో ఛాందసు 

"లై నవారికి నచ్చక పోయినా అది అరవిచ్చిన 

మొగ్గలోని పచ్చితనం; సోహిత్య విషయాలలో 

శో[తియులైనవారు మెచ్చలేకపోయినా, అది 

ఉచ్చా సస నిశ్యాసాలలోని వెచ్చదనం, 

లయబద్గమైనది జీవితం. జీవితంలో పెనవేసు 
కొని వుండే జానపదశేయంకూడా లయబద్ధమైన దే. 

ఛాపానియమాలను అది పాటించకవోవచ్చు; వ్యాక 

రణ నిబంధనలను అకి(కమించవచ్చు; కాసి లయ 

మ్మాతం తప్పదు. అందువ నే సాహిత్యపు విలు 

వలు తక్కువైన సందర్భాలలో కూడా దానిలో 

షు 



నంగీత మాధుర్యం తొణికినలాడుతుంది. అది 

శా(స్త్రీయసంగీతం కాకపోవచ్చు; స్వర బస్టమైనది 

కాకపోవచ్చు; రాగ[పస్తారానికి అనువైనది కాక 

పోవచ్చు. అయినా అది నంగీతమే _ కోకిలసంగీతం, 

“సెలయేటి సంగీతం, ఓరుగాలి నంగీతం, కడలి 

సంగీతం, సంగత శార్ర్రం కనన్నా, కాదన్నా, అది 

మధురివును మనకు పంచిసెడుతొంది. అందువల నే 

లాశుణికులుకూడా జానపద సాహిత్యాన్ని “ముధభుర 

కవీతొగా గుర్తించక తప్ప లేదు. 

జానపద సాహిత్యంలోని మాధుర్యాన్ని విన 

రించడానికి “ఎల్లోరా” మేసిన (సయత్న ఫలితమే 

“ముధురకవితలు” అనే ఈ(గంథం. ఈయన ఉన్షండ 
పండితుడు కాకపోవచ్చుగాని భావుకుడు, కావ్యా 
లంకార వ్యాకరణాది శాస్త్రాలను కూూలంక వంగా 

మథించినవాడు కాక పోవచ్చుగాని రసజ్ఞుడు. 

అందువభనే జానపద సాహీత్యంలోని మాధు 
ర్యాన్న్ ఈయన ఆస్వానెంచగలిగాడు, ఈ 
(గంథాన్ని రచించగలిగాడు, 

రఈకనాటిడా, నిన్నటిదా జానపద సోహిత్యం 

పట్ల “ఎల్లోరా” (పగాథాభిమూనం * డాడాపు, 



"రండు దశాబ్దాలుగా ఈయన పల్లెపడాలను చక్ర 

రిస్తున్నాడు. (శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారి తర్వాత 
హాచ్చుగా ఈ పాటలను సేకరించింది. ఈయనే; 

డాక్టర్ వ, రామరాజుగారి తర్వాత విస్త ్ రతీంగా 

వాటిని గురించి పరిశోధనలు వేసిందికూడా ఈయనే 
కావచ్చు. వలపాటలు, జోలపాటలు, లాలిపాటలు, 

సువాంల పాటలు, రాటం పాటలు, కోలాటం 

పాటలు, పంటకావుపాటలు, పళ్లెకారి పాటలు - 
ఎన్నని .చెప్పడం * అన్నిరకాలపాటలను వందలా 

దిగా ఈయన ేకరించాడు. తాను సేకరించిన 

వాటిలోనుంచి కొన్నింటిని కూర్చి, తీర్చి, కాన 
పద్గయాలు” అనే పేరుతో ఈయన రెండు సంపు 

టాలను (పచురించాడు, కేవలం జానపదగేయాల 
సంకలన కర్తగానే సంతృప్ప్రి చెందక జానపద 

సాహిత్యంపై వ్యాఖ్యాతగా “ఎల్లోరా” (పచురి 

స్తున్న (గ్రంథ మీది, 

రుప్పి'మాపిన్యా, విడమర్చి చెప్పినా జూనపద 

చేయ సాహిత్య సౌందర్యాన్ని ఎందరు వార్షించ 

గలరనే సంచేహం నా మట్టుకు నాకు లేకపోలేదు. 
క షి కయ్యబొమ్మల 'మెచ్చుక ళ్ళకు కోమలుల సాచి 

కనా 1” అనే (ప్రశ్న గురజాడ. అప్పారావుగారి 



తోనే పుట్టలేదు; జానపద సాహిత్యంతో నే అది 

"పుట్టిందని అనవచ్చునేమో! ఏమైనా “ఎల్లోరా” 

ఈ సాహిత్య (పదా రాన్న తన జీవితలక్ష్యుంగా 

"పెస్టుకొన్నం దున ఈయనకు ఆశతప్ప ఆశాభంగం 

లేదు, (పయత్న మేతప్ప (పతిఫలాపేక్ష లేదు. పది, 
పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఈయన కృషిని 

'ఆన_క్లితో గమనిస్తున్న నేను ఈయన దీతను ఆది 
నుంచీ హర్షి స్తున్నాను; ఇప్పుడు ఈ “తొలిపలుకు” 

రూపంలో ఆశీర్యదిస్తున్నాను, 

నార్ల వెంకొజేళ్ళంరరాభ్రు 

శ్ ర్వ ౦ |థ జో డి” 

విజయవాడ, 



శ్రీ లోరా పరి ఏం 

“వికసించినపువ్వు నా జీవితం 

అభ్యుదయంకోరు నా జాతకం 

నాన్నే హం వికసించిన పువ్వు 

నాభావం తొలకరి నవ్వు” 

తన భావాలపల్లవిని తన ఆశయాల అనుపల్లవిస్ 

పకంగా 'మేళవిం చి-శృకిమోటి గీతంలా వినిపించాడు “ఎల్లో రా” 
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పాతను కాదనడు - కొత్తని పరుగులుపెట్టడు - నిన్న నీ 
నేడునీ ఒకచోచేర్చి రేపటి ఉమఃిరణాల మేలుకొలుపుల్లో 
తేన నవ్ముకాలని నిండుగా చూసి _ తన ఆశయాల పల్లకీలో 

ఊగుతూ సన్నాయిగీతంతో కంఠంఎ ౫ గా నంచేస్తాడు, 

ఈ రచయితను గరించి _ భావాలను గురించి, జీవితం 
"మోదా - (పజా, [పపంచంమోదా - వీరికున్న నమ్మకాన్ని 
గురించి చెప్పడానికి పెన పేర్కొన్న “ఎల్లోరా” స్వీయకవితలోని 
పంక్తులు వాలు! | 

పూర్తిపేరు గొడవ ర్తి భాన్కరరానవు. 

జానపద గేయసాహిత్య పిశోధకుడుగా, సంకలన, 
కర్తగా, స్యుపసిద్ద షృతికా రచయితగా, బహు (గంథక గణా 
“ఎల్లోరా” పేరుతో ఆంధ (పజానీకానికి సుపరిచితులు. 
అన్ని సాహీతీ పిభాగాలను స్పృశించి తరించిన యువ రచయిత. 

స్నేవాపా తుడు, మాతాదుమించని హోన్యరనంకూడా' 
మేళవిస్తూ వినేవారిని గంటలకొద్దీ ఆకట్టుకోగలిగిన సంభావణా 
చతురుడు. 

సనాతన కవులతోవాటు ఆధునిక, అభ్యుదయ రచయిత 
లతో కలసిమెలసీ తిం సహృదయత, ఒకసారి పరిచయ. 
మెలే దాన్ని అల్మీయతగా ఇంపాందించే నిండుహదయం. 

బాలసాహీత్వంనుంచి (పపంచనాహిత్యంవరకు అన్ని 
తరహాల రచనలనుచేసి పరిచయమైన ఉత్సాహవంత్తుడుం 
అభ్యుదయ నాది, ' 
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యులు రాళ్ళు వి 

1051 లో యువజన రాజకీయాలలో విరామ మెసుగని 

నాయకత్వం. అచెనంవత్సరం ఆఖకులో మ(డాసుకు [పయా 
౯౭౦. ఒక దినషతికలో [ప వేశం. 

1052 లో చిన్న చిన్న ప్మతిక లను అజ్ఞాతంగా ఎడిట్ 

"చేస్తూండడం, . 
1954 లో మ్మడాసులో “(టివీ "కేన్ సోవీయల్ 

అండ్ కల్చరల్ అసోసియెవన్”కు అధ్యక్షుడుగా ఎన్నిక, 

(పసంగాలు, నాటికలు, బ్మురకథలు,  శేయాలు 

మున్నగు వివిధసాహీతీ విభాగాల రచయితగా 1951 నుంచి 
1960 వరకూ ఆలిండియా ేడియోతో (మ దాసు) సంబంధం 

1958 లో తెలుగు చలనచ్చిత రంగంతో సంబంధం 
పొన్నలూరి వారు నిర్మించిన “కో” చితానికి పాటల రచన! 

1959 లో మ్మడదాను యూనియన్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్ స్ 

అసోసియేవన్లో (పముఖప్మాత, 

| 1960" జనవరిలో ఆంధ ఫీ లిం జర్నలిస్టుల అసోసియేవన్ 

శార్యవర. సభ్యుడుగా. ఎన్నిక. 

1959 డిశెంబరు. నుంచి “సిన పభ పిక సంపాద 

(పస్తుతం “అం(ధజ్యోకి”లో సబ్_ఎడిటరక్్-' “౫ 
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ఈ రచయితకు “నిన్న” సైనిరాథ, నిరసన లేవు, అలా 

గని చేటిని మరచిపోలేదు. నిన్న-నేడుల సమన్వయంతో, 

శశేస్స” ని కలగంటాడు. 

“తెలుగు సారన్వత శ్లేతంలో నేలుబంతులు వికశింణా 

లని ఆశ - అందుకె తపన-కృ్ళవి.!! 

“ఎల్లోరా” ముదిత రచనలు 

మనపా)చీన కళలు - పుట్టుపూర్యో త్తరాలు. 

జానపదగోేయాలు _ (పీధమసంపుటి) 

గుడిగంటలు _ (నవల) 

చంద్యవదన - (నవల) 

జానపదగోయాలు (ద్వితీయసంవుటి) 

కదలిపోయిన రైలుబండి (కథానికలు) 

పూవులు - ములు 

విచిత కథలు 

పావాయి పాటలు 

డాక్టర్. కోకిల 

పండుగల పాటలు 

సరాగాలు 

—యరి యితరయులు 
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“అచ్చులో 

పరిసరాలు '- (పభావాలు (స్వతంత్ర సాంఘీక నవల 

హృదయపీణ (భావగోయాలు) 

సాహిత్య సమారాధన _ (సాహిత్యసంక్షిప్త పకెశీలన) 
(పజల వాటలు 

చేకిపడాలు 

వెన్నల రాతులు (శ్రవ్య నాటికలు) 

వేసవి సెలవులు (బాలనాటికలు) 

మందారాలు (బాలల నవల) 

ఆం(ధిచరి త-సంన్క్బృతీవికాసం (నం మ్నేప్తవ్యాస్యగ ౦థం) 

అరుణ కిరణాలు (అభ్యదయ కవిత) 

పండితరాయలు (బుర్భకథ) 

చంద)ముఖ (నవల) 

మాయచిలుక (నవల) 

బాలగేయాకథలు 

బంకెపూలు 

చిన్నారి కధలు 

ఇషు, 

శా(ురాళ తులు 
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వ్ర... | జతవమాటి 

“తచేవరమ్యం రుచిరం నవంవనం” _ అన్నట్టు 

కొంగా త్త రీతులను, [కొ త్త$ొ త!రీతులను, కమ్మ కమ్మని 

ధగనిని, సరికొ తృరుచులను కకార్చుకుంటూ, నాటినుండి నేటివరకు 
ప్రుజలనోళ్ళల్లో._ పజల ప్రేభూభిమానాల మధ్య వుండి చేరి 
ఫారవ్యత సౌరభం వమాత్రం తొలగలేదు సరికదా - నేడది 
ప్రుధానభాపాశాఖగా నిలిచింది. 

అన్నివిధాలా మనిషికి అందుబాటులో వుండి పనికివచ్చే 
వకవిత అయినా ప్రజూకవితగానే గు రించవచ్చు, నీతిప)బోధం 
కానివ్యండి, శాంతిప)బోధం కానివ్వండి, ఆనందపూరితం 
కానివ్యండి-హోయినిచ్చి సేద తీశ్చేది కబిత లనండి _ చానిజే 
పృ|జోకవిత్యమంటున్నాం, దోనినే జూనపద "గేయాలంటున్నాం, 
పల్లెపాటలంటున్నా ౦, పజలపాటలంటున్నా ౦, చేశిపదాలంటు 
న్నాం, అన్నింటిని చేర్చి “మధురకవిత” లంటున్నాము!! 

..... అందరికీ ద్యరగావుండే భామలో, దగ్గరళు అకర్షించుకో 
గలిగిన శైలిలో-అకట్టుకొనే చావతో కవ్వించి మురిపించే 
భావాలతో నిండుతనపు ఒయ్య్యారంతో అన్ని తరవోల (పేజా 
నీకంచేత గారవింపబడి... సారస్యత రంగంలో (పథానస్థానం 
అలంకర్షించుకుంటూంది. 

"ప్రజా కవితో ద్యమంలో భాగంగా రంగురంగుల 
పద్మాలు వందలు వేలుగా వికశి సాయి - వికశిస్తూ నే 
వుంటాయి. , నన్చ్వలు. కకివీస్తూ - సరికొ త్ర గు వొళింప్రులను 
విరజిమ్ముతూ నిత్య నూతనమైన కాంతులీనుతూ నవకవిత్యా 
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వాటికలో సింహాసనం అధిస్ట్రించింది _ దేరి సారస్వతం 

నేడు! ! 

“ముధురకవితలు” జానపద వాజ్మయ సమో కా గంథం. 

చెద్దలెందరో నా కృషికి ఇచ్చిన  సలహోల, సహాకారాల 

బలంతో - wm ధైర్యంచేసి ఆ దిజ్మతంగానై నా జానపదవాబ్యయ 

మందలి యిరస్రులను, సొంపులను - రకరకాల విషయ విభా 

గాల [కింద పరిచయం చేయడానికి (పయత్నించానసి మనవి 

చేస్తున్నాను. . 

స సాహిత్య ర రచనకు. పూనుకొనడంలోవున్న సాధక బాగ్గ 

కాలు సహృదయులకు తెలియని విషయంకాదు, ఛై ర్యంచేసి 

క్షఏమి[తుల,. పండిత (శ్రేయోభిలాషులు జా జానపద వాబ్భియ 

రక్షణోద్యమ సవాచరుల - (పోత్సావా (పోద్బలాలతో ఈ 

[గంథ రచనకు పూనుకున్నాను. ఇందులో ఎన్నోపచాలు 

స్వయంగా ౫ సకఠించినవికాక, మిత్రులు అనేక జీల్లలనుంచి 

నాయందు అభిమానం వుంచి అందించినవి, మరికొన్ని 'ప(తిక 

లలో 'పొంచుపర చినపవికూడా, (ప్రజలకు ఒక చో” అందింవాలనే 

సదు ధ్రైేశ్యంత్ కూడా పరిచయం. _ వేస్నవి, ' ఇందు వమా త 

మైనా గొప్పతనం వున్న అది ఈ “మధురకవితలు” లో వున్న 

గొప్పతనానిశే దక్క-వ లసి వుంటుందని విన్న విస్తున్నాను. 

రచనలో పొరపాట్లు దొర్లడం సహజం, అటువంటి 
లోటుపాట్లు వమైనావున్న -పకితలు, పండితులు; విమర్శకులు 
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మన్నించి సహృదయతతో నాకృషికి చేయూతనిస్తారని 

ఆశిస్తున్నాను. 

నాసేకరణలలో పోయినవిపోగా - మిగిలినవాటినై నా - 

“ఏిజయపస్తి వింగ్ కంపెనీ, విజయవాడ-2” వారు అన్నింటినీ, 

వరుసగా ఆంధపాఠకలోకానికి అందివ్యబూనుకున్నారు. వారికి 
నా వందనాలు, 

గత పది, పదిహేనేండ్లుగా జానపద వాజ్మయంలో నేను: 

వే స్తున్న కృవి నిచూసి, అనేకవిధాల నన్ను (వోత్పహించడ మే 

కాక్క ఈనాడు “మధురకవితలు అను నాయీ జానపద 

వాజ్యయ నమిోాన్రూ (గంథానికి అశీర్యచనంగా “తొలిపలుకు” 

(వాసి (ప్రోత్సహించిన సుప్రసిద్ద ప్మకికానంపాదకులు, రాజ్య 

సథ సభ్యులు, గురుతుల్యులు అయిన (వ్ర) నార్ల వెంకటేశ్ళర 

రావుగారికి నా హృదయపూర్వక నమోవాకాలు |! 

ఈ “మధుర కవితలు” రచనకు నన్ను (పోత్సహీం చిన 

మితులకూ సెన్షలకూ నా వందనాలు, 

కొ త్రపాటలు, కూ త్రమాటలు _ ఆటలు, ఆశలు, ఆశ 

యాలు, సరికొత్త వాటలు, తెలుగు వెలుగుతోటలో సరి 
కొత్తగ గత్తిగ విరబూసిన పూగుత్తులు - గుత్తభిన్న [ప్రజల 
చేదం - జానపద కవితలూ . “మధురకవితలు”. 
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కొ త్తరంగు _ కొ త్తసువాసన _ కొత్తరుచి, కొత్త 

భావం, కొ_త్తధ్యని - యివ్యకపోతే ఎలాగ? అందుకే ఈ 

గంథ సాక్షాత్కారం - అందాలి మూ సహకారం ! ! అందరికీ 

“అభివందనం! !! 

231 | పంబ భవదీయుడు 



అ టలు = పరివుళాల A 







20 మభురకవితలు 

పద్దతి సృష్టించుకొని ఆ కళ ద్వారా, ఆ విజ్ఞానంద్యారా 

ఆనండాన్ని అనుభవిస్తూం డేవారు. 

అలా ఆ జాతి, తెగలలో వారి నాగరకత, విజ్ఞానం, 

కళారీతులు, అభిరుచులు పెకుగుతూ (వచారం పొందుతూ 

వచ్చాయి, ఈ దశల (కిందనే అనేక జానపద కళాఖండాలు, 

జానపద నృత్యాలు, జానపద కళలు (పచారంలోకి 

వచాయి. వే తోలుబొమ్మలు, సుద్దులు, జంగం కథలు, 

పంబకథలు లాంటివి, పీక్రితోభాశ్సు గేయాలు (పచారంలోకి 

వచ్చాయి ఈ గేయాలను స్రీ సాహీతేని, _శౌమిక 

సాహితని, గృహశకృత్య సారన్వతమని, పౌరాణికములని, 

తత్యాలసి, కథలని, గాథలని, శృంగారపద చేయాలని, భక్తి 

చగేయమాలని - బొలసాహిాలి [కిందను, ఆటపాటల రూపంలో 

వుండే పాటల కిందను వీర రన్నపధానాల[కిందనూ రకరకా 
లుగా విభాగించుకోవచ్చును. 

ఏది జానపద సాహిత్యం? 

తెలుగు నాడున తెలుగు పండితులు అనేక తరహో 
లలో ఏటికి నావుకరణం చేశారు. 

(పజూ వాజ్మయము, పద వాజ్మయము, అనాధృత 

నాబ్బయము, తిరస్కృ తాంధ వాజ్మయను, గేయ రచనలు, 
మధుర కవితలు, చేశి సారనశంతము అని వేరు వేరుగా 

వె 
నామములు పెట్టి నా నుంచి మిగిలిన మరెందరో జానపద 

సాహిత్య పుసరు ద్రరణ కర్తలు జానపద చేయాలనే వీలవడం- 

౧. ముఖ్యంగా అచే ఎక్కువ (పచారంలో వుండడం - (వచార 
" మందడం జకుగుతూంది. 
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పన పేర్కొన్న పేర్లు అన్నీ ఈ వాబ్బయాని! నిగా 

అతకవు నరికచా వ్యతిం కార్ధవిస్తా యే మోకూూడా. 

ఆం ధులచేత తిరస్కరించబడీన వొబ్బుయమని అర్ధ 

మిస్తోంది, ఆంధుల తిరస్క్బృతివుం జే యిన్ని యేళ్ళుగా 

యింత సాహిత్యం వృద్ధి పొంది లా ప్రణారమై ఎలాగుంటుం౦డి ? 

కనుక - కొంతమందిచేత అనాదరిం చబడిన తమా తాన అనా 

దరణ వాబ్బయ మనో, తిరన్క్బృ తాం ధ నాజ్మయనునో 

వీలు చుకోడం _ ఈ వాజ్మయ ఉద్య మాని శీ ప్రమా డార్ధం, 

ఫలితం కలుగవచ్చు. 

పద కవిత్వ్యమనునూట జానపద కవితలే సరిపడు 

గుంది - పజా కవిత్వమని మాతం ఎందుకనగూడదుః! పండి 

తులువీక నొక్కి, ఛాందసులు ఉరిశిత విధించడానికి (పయత్నిం 

చేన పరిస్థితులలో తవు పడాలని పాటలని, సాహిత్యాన్ని, 

లేదా వాబ్బయాన్ని నోళ్ళల్లో దాచుకొని కాపాడుకుని, 
రకహీంచుశొని, సంరవీ.౦చుకొన్నది (ప్రజలు వారిచే సృష్టిం 

చబడి - వారిచే _పభారమంది, వారిమధ్య నే మసిలి, వారిచే 
తనే పోషింవబడి _ వారి కవితలుగా నే నిలబడింది - (పజా 

కపిత్య మే - (పేజా వాబ్బయ మే, ఈ పాటలు (పజలపాట లే 

అనుకుండాం _ అనాలికూడా! 

సార్థక మగు నొక వేరుపెట్టుటకు వూనుకోననలయు 

నన్నచో నా విషయము యొక్క. (వథాన తత్వమును 
పరిశీలిం చవలయును. తత్వము ఎతణములుకూడ విస్థరిం చు 

సట్టి చేయెనను ఒకొక్క లత,ణమునకన్న జానిసరిధి ని స్మృత 
క క లావా వాలు. wr పా నటు జా nw బతికిన 

* జానపద సాహిత్యము = చూ పేజీ 4 
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మని ఎరుగుట య త్యానళ్యక ము. బక విషయమునకున్న 

ముఖలశుణమునుబట్టి చానికి నామకరణము. చేయన'లెనన్న 

నొఫ్కొక్క. సమయమున వివాదము లేర్పడును, ఒకరొక లత 

ణము నంగీకరించిన మరొోొకరింకొక లతుణమునకు ప్రాథాన్య 

మొసంగెదరు. రెండువరాడు ముఖ్యలశుణములు సమాన 

(పాధాన్యము కలిగిన చో నప్పూడింతకన్న గొప్ప చిక్కు సంభ 

వించును. తత్యమం౦ండా చిక్కుులుండన్చ, కనుక పస్తుతత్యము 

నాధారముగా కొందు లేని సులభముగా నా వస్తువుళకును, 

తదితరములకును గల భేదము తెలిసిపోవును. ఆ దృష్టితో 

చూచిన కవిత్యమంతటిని రెండు పెద్ద భాగములుగా చేయ 

వచ్చును. ఒకటి; చేతనాకృతము, రెండవది: _ అచేతనా 

కృతము. ఈ రెండును సరస్పర  భిన్నములు. ఒకటి: 

భావుకుడైన ఒక కళా కారుని ప్రయత్న మున దిద్ది తీర్పబడినది. 

రెండవది: జానపదసృష్టి, మరియు న్నప్రయత్న ముగా నొక నోటి 

నుండి వెడలి తనకుతానే రూపు దిద్దుకొన్నట్టిది. ఒకటి కళా 

తక కవిత్యము, ఏకక ర్భృక ము, రెండవది పావృట్కా-ల 

పయోద |(పదవెరాదబంధథు సంసి క మందమంద పృదీ( గంధ 

బంధురము కనుక నిట్టి తత్యమునుబట్టి నామకరణము చేయ 
వలయునన్న చో జానపదశబ్ద మే సార్థకముగా తోచును? 

అని శరామరాజుగారు చేర్కొ-న్నారు. 

“నిజంగాకూడా అంతే! దేనికై నా ఒక వేళు ఒక 

_ నియమం నిర్ణయించడం చాలా అవసరం...ఆవిధంగా ఆలో 

చించినా -- వవిధంగా చూసినా _“జానపది శబ్దమే (ప్రచార 

మందిందె---తగియుందికూ డా ! 
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ఈ* ఇంకొక పండితుని అభి పాయం పరికి దాం 

“దక్రీ ఇ భారత జానపదగీతాలు (పల్లెపాటలు) భారి తక, 

సాంఘీక సమాణా రానికి కోశాగా రాలు. సాముదికొనికి, 

జ్యోతిషానికి, మూలికా వైద్యానికి నంబ౦ధించిన పాటలు 

(ప్రల్యేక ప్రయోజనం కలవి. 
దకీణ భారతంలో మానవజీవితంలో ఎదురయే 

(పతి ప్రముఖ సంఘటనకూ తగిన పాటలున్నని. ఈ పాటల 

బాణీలు చాలమంది శ్యాక్ర్రీయ సంగీత రచయితలనుకూ డా 

ఆకర్షించాయి. త్యాగరాజు, గోపాలకృష్ణ భారతి వంటి 

(ప్రముఖ నా గెయకారులు కొన్ని పళల్లై పాటల ఫణతులలో 

స్యయంగా కే ర్తనలు రచించారు. 4.....+.కొంత నాజూకు 

తేనంగల,..పాటలు చాలవరకు పున్నాగవరాళి, నాదనాను 

(కీయ, అనంద్హై రని, సెంధని, సెంజురుట్టి, కరంజ నవగోజ్ , 

నీలాంబరి ముద-తన రాగాలలో పాడారు. ఈ పాటలలో 

చాలాభాగం ఆది, రూపక, భావు తాళాలలోవున్నని. ఎక్కు 

వగా త్రిశగతిలో వున్నట్లు కనిపిస్తుంది. 

మాసు విశ్వవిద్యాలయ నంగీత ఇశాఖాధ్య[ులు 

. (పా ఫెనర్' పీ సాంబ మరా ర్తిగారి అభి పాయం ఇలావ్రం'కే ._ 

ఆచార్యశిరోమణి వేధాలకిరువెంగళాచార్యు లుగా రుఅంటున్న 

మాటలు పరికిద్దాం: — 

4 “వెజీశంలోనెనా వాజృుయం౦ం పాడుకోవడానికీ, 

ఊరికే చదువుకోవడానీకీ వీలుగా ఉండడం మావంటలు, 
wr 

* చూ.శెనుగు పల్లెపాటలలో పి. సాందిమూ ర్రిగారి ఉపోద్ధాతం, 

+ చూ! “కృష్షశ్రీ” సల్లెపదాలకు ముందుమాటలో (శ్రీ వేదాల 
తిరువెంగళా చారుులుగారు. 
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యింతమా। తాని శే గేయ వాజ్మయ మసీ, జానపద వాజ్మయ 

మనీ పెద్ద పేర్లుపెట్టినా, ఎన్నివిధాల మార్చులూ, చేర్పులూ 

చేసినా యివన్నీకూడా డాన్ని ఉపయోగించుకు నేవాళ్ళను 

బట్టి వచ్చే వేకాని ఆ వస్తువులలోమూ(తం వతేడా కన్పిం 

ప “ పబంధాల్లోను, పాతపాటల్లోను సొప్ప 

స్థ న్ ఆఫ్ బ్యూటీ వున్నాయి. కొందరు మునలమ్మల చికు 

నవ్వుల్లో మల్లే రెండు సెంటిమెంట్లు పుట్టలు. (వబంధాలలో 

సెంటి మెంట్లు అసహజం, అబద్ధం. ఆప్పుడప్పుడు అసవ్యాం. 

ఈ పాటల్లో అండాలన్నీ సెంటివెంట్లతో అలుకుసి 

హృదయాన్ని సమివిస్తాయి. * *.*+** .ఈ పాటలన్నీ వినడం 

తటస్థించినవ్వు డల్లా వాటిల్లోని రసాన్ని గుర్తించి అసలు 

తెలుగు భాపా, భాపామార్గవమూ, ' కవిత్వ లతణమరా 

ఏటిల్లోనే ఉందని (గహించి వాటి పునరుద్ధరణ కోనం, + .తేహ 

తవా పడ్డారు. ఏ కఠిన పదజాలాన్నో, కావ్యాలంకా రాన్నో, 

అసహజ పాండితినోఎరువు తెచ్చుకోక హృదయంలోంచి వచ్చే 

(పేమకీ, అందానికీ రంగులు పూయక స్వచ్చంగా సూటిగా 

పాడిన ఈ పాటలకన్న కవిత్వం ఎక్కడ వుంటుంది! ఎప్పూడూ 

నా నిశ్చి తాభి ప్రాయం వదంశు.--సులభమైనభాపలో చెప్పు 

డానికి శక్తిలేనివాడే కప్పృమైనఫామ ఉపయోగిస్తాడని, 

వచనంలో చెప్పలేనివాడు పద్యం రాస్తాడు. 

“ఈ పాతపాటలు తాళషతాలలో లేవు. వీటికోసమై 

బక ఆఫీసు తెరచి, పెద్ద జీతాలిచ్చి పండితుల్ని నియమించి: 
నై 

లై 

* “|పజా వాజ్బయము” |గంథానికి చలం రాసిన (పస్తావన. 
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వడాదికి నాలుగు పేజీలు ఓ షరతిక లో మ్నుదించే వర్చాటు 

ఎవగూ చెయ్యి లేదు. ఈ పాత భాండాగారనుంతొ ఊఊహుద 

యంలో నే నిలిచిపోయింది. +.ఈ పాటలుఒక కవిగాని కవ 

యితిగాని ఒకనాడు రాసినవికావు. దశాబ్దంనుంచి ద శొబ్బం 

వరకు మామూలు అత్రజ్ఞానం లేని శ్రీల నోళ లోపడి నాళ్ళి 

అనుభవాలు కొ త్తపాటల్లోనూ, పదజాలంలోనూ, నోతె 

వరణ౦లోనూ నూర్చులు జెంది నిలిచిపోయినాయి. స్రజిన్లో 

సారి పో గొట్టుకుందా మళ్ళీ వీలుచుకోగలదా దేశం? 

ఫోస్ కాలంలో నిలిచి పచారంలోకి వచ్చిన ఈ 

గానాల్ని వాజ్మయంలో కలిపి "చేసి వాటికోస్థానం కల్పిద్దా 

మంకీ ఈ పండితులు అంగీకరించరు. ఈ పాటల్లో అంద 

వుందని అంగీకరి స్వే, భాషనుకూడా అంగీకరించాల్చివస్తు 

'దేమో.ఏటికి గౌరవమిస్తే తమ గొరవమెక్క-డ పోతుందో 

ననే భయంతో వీటిని శ్రీల, పిల్లల, పామరుల పాటలని 

తోసేశారు. ..+..అందువల్ల యిపుడు చెయ్య నలసిన దేమి 

టంకే ఈవాజ్మయాన్నంతా తెలుగు సారన్వతంలో కలిపీ 

వెయ్యడం” _.- 

ఛారత దేశంలో నలుమూలలా తిరిగి.-జానపద సేక 

రణక ర్రలను కలుసుకుని - వారితో చర్చించి - అశేక భామల 

లోని పాటలను అనువదించి _పచురించడం జరిగిందిలా 

చేవేంద సత్యార్థి వంటి _పముఖులడ్య్వా రా. 

ఆంధ విశారద పసిద్ద సాహిత్య విమర్శకులు... 

ర్ త్రో ® ర్స్ 
అభ్యుదయ సాహొ వ్ర్ద్యోము (సధానాచార్యులూన గు ళ్ తాప 

2 A\ 
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ధర్యారావుగారు “'జానపదగేయాలు” పై యిచ్చిన అభి పాయ 
మును యిక్కడ పొందుపరుస్తున్నా ను 

జాకీ 

ఈనిన లైన జాతిజీవనం చూడాలం కేప ల్లైలశే ఫోనాలి. 
పటణాలతో వుండే నంపర్కదోపాలు అక్కడ అంతగా 
ఉండను. అఛచా రాౌలూ వ్యవహారాలూ క ల్రీలేకుండా-అం శే. 

వాలావరకూ సుమండీ-వ్రంటూయి? కల్లాకపటం చేని (బతు 

కులతో పరన్పరం సాయంచేసుకుజే బుద్ధులతో అన్నా, 

మామా, వడిన, అత్తా అన్న వరునలతో - పల్లెఅంకా 
ఒక్క కుటుంబంగా కనబడుతుంది. ఆటోపం లేని ఆటలూ, 

పాటలూ, అఆడంబరంలేని అలంకరణలూ, అసత్యాలకు 

పాల్పడని నా టలూ. అన్నీ మన పట్టణ వాసుల కెంతో ఆశ 

రకంగా వుంటారు, పల్లె పజల హోస్యాలకా నరసాలూ, 

(పోత్సాహాలూ అన్నీ అమాయక ధోరణిలో ఎంతో ఆహ్వా 
దాన్నీ కలిగిస్తూ వుంటాయి. ఈ విషయా లన్నీ పలెపాటలలో 
(ప్రత్యతుం గా కనిపిస్తాయో లీక మకలు లేనివరునలతో సులభంగా 

బోధపడే భాషలో, అందరికీ అందుబాటులోవృండే భావా 
లతో ఒక చక్కని సవాజధోరణిలో వుంటాయి. ఈ పల్లె: 
పాటలు, 

శోజానపద గేయాలు” (1954 (పథమనంపుటి) సేకరణ, 'వల్లోరా'-|[పచురణ విశాలాంధ (ప్రచురణాలయం, ఆ [గంథం పె (భీ తాపీ ధర్మారావుగారు ఆలిరిడియా రేడియోలో యిచ్చిన నమీక్షను "గమ నించ కోళెదను. . ల 
al 
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“ఆలువంటి వాటిని వాలానరకు సేకరించి శ) 

“ఎల్లోరా? ఒక్క_ నంవుటాన్ని తయాచునే శారు. 

“ఫిణామ్బదంగాది పరికరాలు చేకపోయినా-పా గజేవారి 

'పెదవులనుంచి.-వినేవారి హృదయాలలోనికి ఒక రస వవాహాం 

వర్పడుతుంది ఎందుకం చు కస్టమెనమాట వుండదు, అను 

భవం లేని నన్ని వేశం వుండదు, పరచయంశేని భావం సండను. 

అందుబాటులో లేని వమన నుండదు. ఇంకా హాదయాలను 

హ్తుకొనడంలో ఆశ్ళురక్త ముముందో' 

అని అంటూనే (9) ధర్మారావుగారు "పీకుునుగుంంచి 

వమంటున్నారో చూడండి, 

“అటువంటి పొటలన్నీ గల ఈపు న్తకానికి (గోజానసద 

గేచూలుో) అనాయానంగా బోధపడే చేరు ోసలైవాటలు” 

అన్నట్లు పెట్టకుండా “డానపద గేయాలు? అని, "పెద్ద పేరు 

"పెట్టడ 0 కాంత అన్యాయ మే, + అని విన్న వించాకు. 

అయితే జానపడ వాజ్బుయానికి సంబంధించి కొన్ని 
న్యాసాలు (వాసిన డాక్టరు గిడుగు నీతాపతిగారు. వనమంబు 
న్నారోకూడా చూద్దాం! 

షో జూనసద జీవితాన్ని (వతిఫలించ జేసే నాజ్మయంలో 

జానపదశేరవూలు ఉన్నతస్థానాన్ని పఫొందగినది. అందులో 

జానపదుల నిత్యకృత్యా లే" ఎక్కువగా కనపడుతున్నా అని 

రనవంతంగాను, పహృాదయరంజక౦గాను రచితమ్ములెనవి, 
న ను 

*“శానవదగేయాలు” , (రెండవ సంపుటి 1050) సేకరణ 
“ఎల్లోరా” (వచురణ; విశాలాంధ్ర (వచురణాలయం, ఈ |గంథానికి తొలి 
పలుకు రాస్తూ డాక్టర్ సీతావత్రిగారు నుడివిన పలుకులు యివి, 
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నూయామర్శ ముకుగని వారి జీవితాలు సహజసిద్ధము లై న 

రాగ జ్యేహోలకు లోనైనా ఉదా_త్తములైన భావాలతోనూ, 

అవ్యాజములైన ఆశ యాలతోనూ-మృదువుధు 5ములై న పలు 

కులతోనూ, సరళ మైన నడవడితోనూ,నదులలోని నిర్శలోద 

కశములవలె ఎటు సాగుతూ వుంటవో “జానపద గేయాలు” 

శెలియ జేస్తూ వుంటవి,  .సంఘజీవిత మెట్టుండనలెనో నవ 

నాగరికులకు బోధింపగలవు, ఈ నద్దుణములన్నీ జానపద 

గేయాలలో (పతిబించితము లవుతూ వుంటవి, 

“జ్రానవద చేయాలను భఖభాపాలతగణాని! లక్ష్యంగా 

అకణజ్ఞలు (గహించ లేదుః వారి భాపూను శాొననము |పబం 

ఛాది కావ్యరచనకు వర్తి ౦పచేసినట్టు ఈ జానపద శేేయాలకు 

వ ర్హింపజేయక ఈ గేయాలయెడల పండితులు ఉడా సీనులై 

ఉండ డంనల్ల మేలే కలిగినది, ఆ పండితులు ఈ శబ్లాను శాన 

నాలకు ఈ జానషదగేయాలనుబంధించివ్రుం కే యిని కావ్యాల 

వలెనేఏ వికృ త కృతక భాహలోనో రచితములై యుండును, 

అట్టి దు స్టితి కలుగలేదు, కనుకనే ఇవి సరళమైన శయ్యతో 

సాగుతూ వచ్చినవి 

__ఆదినుండి నేటివరకు రచితములవుతూ వచ్చిన 

జానపద మాలు, సామెతేలు-మొదలయినవి నిలచివుంశే 

సంఘజీవితము, భాష ఎట్లు పరిణమిస్తూ వచ్చినదో లెన్నగా 

గహాంచగలుగుదుము. అట్ట సద్భాగ్యము మనకు లభింప - 

దుం . 

జూనపదగోయాలలో (గ్రహించుటకు యోగ్యమైన 

పిశిప్ట లతణము ఎక్కువగా యున్నది. కనుకనే వాటి సంగ 



పాటలు _-పరినుళొలు 99 

హణమునకు విలువ హోెచ్చినది. అట్టి జానపద శీయాలను 

కాలగర్భంలో మడిసిపోయినవి పోగా ల శటికిం కా సలెలలో 

జానపదుల పెదవుల ప్రై తాండవిస్తూ సీనులవిందుగా విన 

బడుతూన్న వాటినైనా చీకరించడం, నంస్కృతిగల వార 

మనుథొన్న మనకు విపి హితేధర్మం---ఆ ధర్మమును నిశ్చల 

భ క్రితో' నెరవేర్చుటకు దీశతవహించి, శక్తి వంచనలేశ తీవ 
వైంన కృషి చేసి కృతకృత్యులయిన “ఎల్లో రా”గారిక్తి నా అభీ 

వందనాలు, 

ఎ దొనపదేయాల సేశరణ ఒకరిద్దరివల్ల పూర్తి 

కానేరదు. అమెరికావంటి చేఫసాలలో యీాపనికి ప్రశ్యేక 

సంస్థలు వర్పడి వున్నవి, ఇందుకు కానలసిన పష్మతిక లున్నవి, 

జాశీవద వాజ్మయ గంథాలు, కథలు, గేయాలు, సామెతలు 

మొదలయిన శాఖలకు *జందినవి వందలకొలదిగా ఉన్నవ్, 

ఈ పనికి (వభుత్యంవారు విశ్వవిద్యాలయము లు, ఇతర 

వీద్యానంస్థలు పూనుకొన వ లెను అంటూ శెలవిచ్చారు. 

ఈ వాజ్మయమును జానవద నాబ్బచయము, జానపద 

సాహిత్యము (ఫోక్ లిటశేచర్, ఫోక్లోక్ అన్న అర్థం 

లోనే అనే వాడివుండడం గమనించడం అవసరం. 

పాశ్చాత్య బేశములలో జానపదనాబ్బయ ఫునరుద్ధ 

రణ కోనం కృషి చేసిన పె్దతందరో-ఎందరో నముహోను భావ 

లున్నారు. అందులో చెల్హీండరొనన్, స«ర్, లావ్చున్, 

గమ్మేర్, మిల్లర్, (గమ్, యగర్హి మొదలగువాస..అలా౫ో 

భారత చేశమున ముఖ్యంగా టుంపుల్, గోవర్, ఎలివన్, 
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కూల్లే),బోయల్, హోమేండాక్స్, (బౌన్ మొదలగువారు 

ముఖ్య లు, 

జూనపదాలలో న స ల 

వసూన్న సాహిత్యానికీ జానపద సొహిత్య మంటు 

న్నాము, వారిభావషలో వారి కర్ణమయ్యే శై ైెలిల్రో కృతిమం 

లేకుండా, వ్యాకరణపు బికులూ, చందస్సు గోడల పట్లిం 

వులు తేకుండా, హోయిగా పాడునోడానికి చక్క..ని వాపీ 

వరుసా కలిగిన పాటలజే జానపద చగచేయాలనడం సహజం. 

ఫికికి దీ పల్లెపదాలని, జానపద గీతాలని, పొతేపాటలని వ్యవహ 

రిస్తున్నారు. కొని పాటలు వేరు పదాలు వేరు 

“పామాలయ శిఖరాగమందున పుట్టి వివిధ (పదే 

శాలను దాటుకుంటూ: కొండగుట్టలను చుట్టుకొని రకరకా 

లుగా |పనహించిన గంగవలెనే- ఆదినూనవుని అమాయక 

హృదయంలో పుట్టి, ఆనొటా ఆనోటా పళల్లెలకి ఎగ బాకి-ఆ 

(పయాణ౦లో ఆయా మాండలిక పదాలను వ తనలోలీనంచేసు 

. కుంటూ- ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడికో పీయాణం సాగించింది ఈ 

జానపదశేయ వాజ్మయ సనంతి 

ఆంధ జానపదశేయ వాబ్బయ సృనంతి (ప్రవాహానికి 
కాలువలు తవ్వి గట్టుపోసి, (సతిచోటుకీ- జేలనాలుగు చెర 

గులకు 7పవహిొంవ చేసినవారు వఏపరంశే వారిపేకు చెప్పడం 

కష్టం, ఏటికి ఒక రచయితే అరిటూ లేడు, 

ఈ విషయాన్ని గురించి “దై సెన్స్ ఆఫ్ ఫోక్ లోర్ోి 
అన్న గంథం౦తో " జానపధశేయూలను గురించి జ్వేర్క-౦టూ 
ఆలెణ్ఞాండర్ యాగర్జీ కాఫీ ఇలా పేర్కొన్నాడు: 
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ఇది ఎవరి సామ్మూకా గు_గాలిబోదా; ఏటిబూ'బొా 

మూనవునికిన్సున్న వాక్కే ఈ సాహితిమోద కూడా వుంది 

. “మానవుడు గాలినీ, నీటినీ ఉపయోగిం చుకొన్నట్లు 

గా శే-జూనషదనేయ కళాఖండాలనుకూజా ఉపయోగించు 

కొని వుండివుంళశు, మొదటినుంచీ (శద తీసుకొనివ్రం కే == 

ఈనాడు ఎంతో జాన పదసాహీతి మనకు కనునురు-ై పోయిం 

దని బాధపడవలసినపని వుండేది కా దుం” 

ఈ సంస్కృతిలో యిమిడీవున్న నాగరిక తా విలువలూ 

నంచేశొలు, సాహిత్యపటిమ ల గుర్తించే రోబు, విలువక శ 

సముయం యిప్పటికి ఆసన్న మయింది. 

ఆర్మధుల |పాచీన ఆణారాలు, నాగరికతలు. కట్టు 

ఛాట్లు, నమ్మకాలు, కథలు, గాథలు, వింతలు విశేషాలు, 

ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలన్నా, ఈసాహిత్య నంపదను పునరుద్ధ 

8౦ చవలసిన అగత్య వరా అవసరమూ కలుగకతీరదు- కలిస 

నీరుతుంది. 

జూనపదగేయాలను చూసి ఫలానాకాలం అఏ వాటికి 

వయసుకట్టడం చాలా క ష్టముయినపని-సాధ్యం కానిపనికూ డా. 

శాని,రచనలోని విషయం ఏనాటిదో తెలి స్తే కనికాలంఅర్థవువు 

తుంది చరితలోగాని, మూాండలికముచ్చట్లతో గానిసంటంధం 

గల పాటలు - ఆ ముచ్చట్లు జరిగిన కాలంలోగాని, దాని 

తర్వాతగాని.ఆ మండలంలోని నారే నాసి వుండనచ్చునని- 

వుంటారని ఉఊపహి౦ంపనగును, 

ఫలానాపాట ఫలానా మండలానిది అని చెప్పడంలో 
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మూ౦ండలికపచా లఘు చాలా వుపయోగపడతాయిఅలాగని ఈ 

ఉదావారణము:- విశాఖలో వాడుక లోవున్న గుంట 

శబ్బ్దం---తూర్చు గోడానరిజిల్లాలోనూ వాడుకలో వుంది. ఈ 

గుంటప దానికి రెండు అర్థాలు చెప్పవచ్చును, జకం కడు చు. 

శెండు-నీటితో నిండిన చిన్న పల్లపు (వచేశం, 
“దక్కని సుంట 

సీ సరసను కూకుంట 

వతంట తేకపో తే 

నాయం౦ట రాయే 

చక్కా_ని గుంటా, ౪” 

ఈ పాల ఎక్కడిదీ అన్నచర్చకు మనం ఏమి చెప్పు 

కోవలసి వుంటుంది? ఇటువంటి సమస్యలు కొన్ని యీ పాట 

ఫలానా [పాంతానిచే అని నిర్ణయించే సమయమందు ఎదురై 

తీరుతుంది. ఈ విషయం పెద్దలయిన విమర్శకుల శే వది 

లేద్దాము. 

పొంత నిర్ణయానికి ఉపకరించే పాట-చూడం౦డి, +, 

“తుంగభద) ఒడ్డున 

దొంగలున్నారు 

సీతమ్మ డాచుకోకుం కను 

దోచుకుంటారు? 

ఈ పాటను సరిగా చూశ్నే మనకు బోధపడేది ఏమిటి? 

ఆ సాంకాలలో _ ఆ రోజులలో దొంగతనాలు ఎక్కు. వని 
ఇ ఇ 
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అర్హమవుతూంది. ఈ పాట ఫలానా పా్రాంతానిబే అనడానికి 
థి 

తుంగభ[ద అనేపదం ఆధారం. 

అలాగే ఒశేపాట అనేక (పదేశాలలో వాడుకలో 
వుండడవా నేది కాడా వుంటుంది = అందుకు ఒక చిన్న ఉదా 

పారణ వేరొ-0టాను, 

(లీ సూర్యనారాయణా 

మేలుకో... 

హి సూర్య నారాయణా 

మేలుకో, + ౨ 

అన్న పాట ఆంధ, తెలంగాణాల రెండింటా (వచా 
రంలో న్రందని - జానపద వాజ్మయ పరిశోధకులు, తెలం 
గాగ్రా కవిమి| తులు (శ్రీ వీ, రావముఠరాజుగారు ఒకచోట 
చేరొ,ని ఉన్నారు. ఇది గమనా రం. 

అంజే దినిని బట్టి మనకు ఒకవిషయం బోధపడుతుంది. 
ఒకచోట చాలాకాలం కాపురం చేసిన న్య క్తి ఒకపాటని 
అక్కడ నేర్చుకుంటాడు, తదుపరి మరో మండలానికి వచ్చి 
స్థిరపడడం జరుగుతుంది. ఇజేపాటను ఇక్కడ పాడుకుంటాడు. 
అలా ఒక మండలంలో నేర్చుకొన్న యిపాట ఒక నోటి 
నుంచి ఒకనోటికి పాకి (పజారనుయి బలపడుతుంది. అలా 
ఆనోటా ఆనోటా... అయా మండలాలు మారుతున్నవ్వుడు 
ఒక కొత్త మాండలికాన్ని తనలో కలుపుకుంటూ మార్చు 
చెందడంకూడా నహాజం, 

మానవునిలో కవితాలత ఎలా చిగురించింది అళేదికూడా 
చూడడం అవనరం. ో*పత్స్వుల కిలకిలారావాలు వకపకోలు 

ర) 
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మూలమై వుండొచ్చు, పీల్లపథీని తల్లిపశీ చేరి ఆదరించడం, 

ముగపకీని చూసిన ఆడపతీ. స్వాగతం పలకడం చూస్తూనే 

వుంటాము, ఈదృశ్యను లే మూనవువిలో (_'వేవమును నూరిషో శా 

యేమో అనుకోవాలి” అన్న అలెగాండర్ యాగ రీ 
ళు ఠి 

కాసే పలుకులు పరికించండిం 

ఒక కవిమితుడు వేర్కొన్నట్లు*...వెన్నెల వెలు 
గుల్లో పొందే ఆనందం, కోరలువాచి భూంకరించే చీకటిలో 
అనుభవించే భయం, హోరున కురిసే నర్ధంలోతడిసి శనుమ్మిం 

చిన శరీరం, చలిలో వడిగాకొట్టుకు సిడచకట్టుకుపో యే 
గుండెలు. చక్కీ-లిగింతలమభ్య మధుర స్వవ్నాలమధ్య 

మ్య్మాకి౦చేవనంత కాలం, కూూ/కలనుంచి వాధ్క అక్క-_సులు 

బాధ బతుకులూ, ,.... ఇవే కవికారచనకు మూలము, 
(పోత్సాహమూ అయివుండాలి! 

ఇదీ యధార్థ మేమరి! జానపద కవితలలోకష్టమయగాథలు 
ఇతివృత్తంగా గలపాటలు, బరువు (బతుకుల జీవితాలకునం బం 
ధించిన (శామిక గీతాలు, మధుర వనంతగీతాలనబడే 

శృంగార గీతాలు, ఆచారాలు, కట్టు బొట్టూ (పతిధ్యనించే 
కధలు, అన్యాయాన్ని పాటల్లో ముమిడ్ని ఎదిరించిన ఏపిరరన 

గాథలు _ ఎన్నో వున్నాయి ఈ బానపదగేయ నాజ్భయ 

వలరిలో. మచ్చుకు కొన్ని వీరు యిసాను: 
a2) C౧ అథే 

శాలనాగు కథ, ధర్మాంగద, గం౦ంగావివాహాం, 

శాంభోజిరాజుకథ, లంకాయాగం, కుశ లవులయుద్ధం, బొబ్బిలి 
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పాటలు. పరిమళాలు. స్ర్ట్ 

కథ, కాక న్ముకథ, కాటమరాొబాకథలు, గేయాలు _ అన్నీ 
వీటి కిందే వస్తాయి. 

బాలపాటలు, దంఫ్రపడాలు, (శామికోయాలు 
(రోడ్డు'వేస్తూ పడన లాగుతూ, గడ్డికోస్తూ పా జేలాంటివి) 
శంగా రపడాలు (క౦దకుండచూసా నె క డగదిలో కొసావ 
పిల్లా ర్డీ పెల్లా అనే పాటలు లాంటివి,) తల్యాలు (చేతిలొ 
బెల్లం వున్న ంతేవరశకె కాకిబలగమంతా __ ఆ చేకశితాజెల్లం 
అయివోగా నే ఎవరు రారువెంట-లాండి తత్వ (పబోధితము 
లయిన పాటలు) యివన్నీ జానపద సాహితి, కింద శే వసాయి, 

వలపాటలు, తుమ్మొదపడాలు, (పభాతపదాలు, ఆనంద 
పదాలు, నివాళిపచాలు, గొబ్బిపడాలు, మేలుకొలుపులు, 
వెన్నెలపదాలు - మొదలగుననన్నీ జానపదశేయా లే. 

ఇవన్నీ ఆదరణ లేక, వినముర్శావిమర్శల మధ్య నలగి 
పోతున్నా-జానపదుల నోటితో గూడుకట్టుకొని, తమ (సజ్యే 
కతను నీల బెట్టుకుంటూ నే వున్నాయి, ఈ తరహ పాట్టళ్లో--- 
అంపే జానపదగేయాలలో ఛందస్సులోషాలు, పండిత 

మన్యుల కాన్యనిబంఛనలలోపాలు-_ వున్నా, రనప్రుష్టి కీ, 
భావగాంభీర్యానికీ వెలీతి వుండదు. కాని, అక్కడక్కడ కొన్ని 
బూతుపడాలు, మోటుపదాలు, వాడబడినమాట నిజ మే... 
వీటినిచూసి, “నన్ను ముట్టు సోకు నామాలశకాకి” అని ఊరు 
నక వీ రనీరన్యా యంగా అటువంటివాటిని వదిలి మంచివా 
టినే యేరి, కూర్చి, చేబట్టడం అవనరం.వుంచిది, 

లో 
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జానపద శేయాలలో తల్లి కడుపున పాప జన్మించింది 

మొదలు ఆఖరిదశవరకూ జరిగే యావత్తు చర్యలూ ౧యా 

గేయాలలో కూర్చబడి, వర్శించబడి వున్నాయి. 

ఈ జానపద చేయాలనే అనేక పేర్ల తో పిలుస్తు 

న్నారు. జానపదగోయాలని, పల్లెపడాలని, పాతపాటలని 

వాడుకలో వుంది. హిందీలో “గాం గీత్ * అని, “లోక్ గత్ ” 

అని వ్య నహరిస్తున్నా రు. వీటినే ఇంగ్లీషులో “ఫోక్ సాంగ్స్” 

అంటారు. ఈ సాహిత్యంగా ద చక్కని ఏిమర్శనాత్శక 

(గ్రంథాలు ఎక్కువగా వెలువడినది ఇంగ్లీషులోనే. 

దరి కవితలుగా ముఖ్య మయినని - ద్విపదులు, రగ 

డలు, యతగానాలు--జేర్కోవాలి ఈ ేశి కవితను 

తొలుత పాల్కురికి సోమనాథుడు (ప్రారంభించినట్టు మనకు 

కొన్ని ఆధారాలు వున్నాయి, 

ద్విపదలు, వలలు, దరువులు,  ధవళములు, 

మంగళహారతులు  మొదలగున వేశాక, ఇంకనూ రాగ, 

తాళ యు క్రములయినవి ఏీటియందు కానవస్తున్నపి. లాతణి 

కులూ*, (పబం౦ంధథకవులూ కూడా వీటిని అంతగా పట్టించుకో 

చేదు, అయినా సామాన్య జనులనోళ్ళలో పాడుకొనే పాట 

లుగా మాతం నిలిచిపోయి వున్నవి, యతగానాలను 

(ప్రబంధములని చేరొ_సకపోలేదు, 

చేశి రచనలు రెండు విధములు, _ ఒకటి=పాటలు, 

రెండుఆపదములు అసి పదములు; తుమ్మెద, (పభాత 
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(మేలుకొలుపులు) వెన్నెల (చందమామ) కోవెల, చిలుక, 

కిరాళ్తి గొబ్బి, నివాళి (హారతులు, మంగళములు) మున్వ 

గోపాల, హరివారీ పజాలు - కావచ్చును. ఇక పాటలుః 

లాలి, జొల, ఏల, సువి(, ఉయ్యాల, ఇాజరి, ఐేేని, అప్పు 

గింతేలు, శా)వణశు క్రవారం, అక్క_ల, శోభనం, ధవళ 

ములు, చద్దులు, సుద్దులు, చిందులు, కీ ర్హనలు, సనో 

చదాబు_గా చెప్పనచ్చుసు. 

త పాటలలో చాలారకాలున్నాయి. వారు పాడు 

తూంశే, అని నింటూాం'ేే, నిర్మలంగా నిండుగా (పవహింశో 

నదీ పవావహాంలాగా వుంటుంది. అనలు ఈ నాజ్బయంఅం ల" 

వారినో&తి చే వచోటుచేసుకుం దాఅనిపిస్తుందిం స్త్రీ సాహిత్యాన్ని 

మధ్యతరగతి సాహిళ్యమం ఈ రాగం వుంటుంబేమో! 

బాలసాహిత్యం [కిందనూ చాలారకముల యాలు 

మనకు నిత్యము వినిపిస్తూ నే వుంటాయి. ఆటలగూపంలో 

కొన్ని, పాటలుగా వుంజేవి కొన్ని, వైద్య విజ్ఞానములకు సంబం 

ధించి కొన్ని -ఇలా రకరకములుగా ఎన్నో వుంటాయి బెల 

సాహితికి సంబంధించిన ఈ గేయాన్ని వినండి. 

“కాళ గజ 

కం కాలమా 

వేగులచుక్కొ- 

తలగా మొగ్గా, «౪? 

ఈ రచన ఒకవిధమైన అయుశేద వైద్య ప్రబోధ 

మయిన ఆటపాట. ఎంతవరకూ దినిని పాటగా పాడడానికీ 
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పీలుగా వుంటు౦దం శే పిల్లలను ఆడించడం వరశీ. అలాగే 

ఈ [కిందిెశేయం. 

కసం కర? 

జీలక ర, 

వం జీల? 

eC: ఉ వ 

ఈ పాటను నరచాగా ఎనిమిది, పది నయస్సు వాలుకు 

కాలనేపంకోనం వరునతప్పుకుం డా ఈరకం పదజాలంతో 

పాడతావ ఇది ఒక విధంగా ఆట, అడి అంతవరకూ సే 

ఆందం. ఏవీజిలో కొన్ని కొన్ని పలుకులు చాలా విలువయి 

నవీ, అవసరమైన నీ నొకపతుంటాయి, అటువంటి పదములను 
(తోసీ వేయకూడదు, 

కొన్ని పదాలు మంచివి అనడంలో నా ఉదేశ్యం _ 

మచ్చుకు ఈ (కింది పాటను పరికించండి. 

ఒక పశువుల కురవాడు ఒకనాటి ఉదయ సమయ 
మున సారంగధర మెట్టవద్ద పాడుతున్నాడు ఈపాటని, 

(ఈ సారంగభర మెట్ట తూర్పుగోదావరిజిల్లా రాజమండి 
లోనిది ఈ పాట నాశేమంత బాగా వినివించనూలేదు 
కనిపించనూ లేదనుకోండి. కాని, అందులో ఒళమాట - 
నన్ను ముగ్గుడిని చేసింది. 

“ఎద్దు కొమ్ముల మోద 

పొద్దు పొడిచింది,.**4.44 
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అన్న చరణం. ఈ మాటలో ఎంతటి భావనావిలువ, 

కవతామాధురీ వుందంటారు? సాధారణంగా ఎద్దుకొమ్ములు 

నిలువుగా వుంటాయి. వాటిమోదికి పొన్దుళావడమం శే _ 

నరిగా పన్నె౦డు గంటలు అయిందన్న నూట, ఈ పాటలోని 

మాట కవితావిలువకు సానవిా దక లేగాని చెవులకు ఇంపుగా 
వుండద్ పాట. 

అలాగే మరొక పాటను కూడా పరికిద్దాము. దది 

రాయలనీమలోనిది అనుకుంటాను వేను వెళ్ళివస్తా అని 

“మునగలి డెంకలోన 

ముడుచుఖొని కూర్చున్న 

కీ మొగలి చకా? 

అని భర్తను సంబోధించి _ ఫలానాతీర్థం 'వడుతు 
న్నాను, అడ్డు చెప్పకు ._ యిష్ట్రపడు అని అడగడం- మొ త్తం 
మొద నే “వెళ్ళు_ురి ఎప్పుడు వస్తావు? అని భర్త అడగడం 
ఈ (పశ్నేకు సమాధానంగా భార్య ఇలా అంటుంది : 

“రాతిబస వేశ్వరుడు 

రంకె వేసే వేళ 

రాలతిమోాద 'రాజనాల్ 

పంట పంచే నీళు,” 

నేను తిరిగొస్తానని ఎంతటి చమత్కృతితో నమా 
ధానం యిస్తూందో! ఈ పాటలో పదగుంభనం ఎంతటి 
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పటుతరంగా పొదిగావో జానపదకవి. ఇటువంటి జానపద 

కవితలు అనుకోకుండా జానపదుల నోటినుంచి వెలువడ్డ 

యం కే ణా ఆశ్చర్యం కాదూ మరి. 

రాతిమి-ద రాజనాలు పండడమూ వు త్తిచ్కే రాతి 

బసవయ్య రంకెలు వేయడమూూ కలలోనిమౌా శే. అటువంటి 

పరిస్థితిలో తిరిగి వస్తానన్న పడుచూ తిరిగిరావడం నమ్మక ౦లెని 

వా స్తవ మే, కాని, 

“రాచూరు దగ్గరా 

'రాతిబనవడున్నాడు 

రరికె బేసే కాల 

మొసుందిరో, ల) 
— 

అని (బ్రహ్మంగారు తన తత్యంలేకూడా చెప్పారు. 

వమో, వం కానుందో, ఇటువంటి మధుకలనాలనదగిన 

జానపద రచనలనుగుర0చ్చి అంవలి యింపఫుసొౌంపులనుగురించీ 
వాటిలోని మాధుర్యాన్ని గురించీ - దిజ్భాత్రంగా నైనా పరి 
చయం చేయడానికి ప్రయత్ని సాను, 

కపాలతోశే పుటి, క'వజీనితాలు వెళ్ళబుచ్చే శామి 
లు డ్డి ల 

కులకు భూశేవే తల్తీ-ఆకాక మే తండి చుట్టూవున్న చెట్టు 
చెట్లూ ఛామలే బంధువులు, ఇట్టివారినుంచి (ప్రభవించిన 
సాహి లో చౌలసాహితినుంచి తత్యాలవరకు ఎన్నో అపు 
రూపగోయాలు మనకు కనుపిస్తాయి. 

(శ్రీ) చలంగారు నుడివినట్లు “ఎన్ని వళ్ళనుంచో 
యివి తల్లి పేమలో, భార్య పాతివత్యంలో, చిన్న పడుచు 
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కలల్లో, పసిపిల్లల చిరునవ్వుల్లో నాని నాని మెరుపు లేసు 

ఫొని, ఎన్ని వేల హృదయాల తపనల్న్నో పోగుచేనుఫొ ని, 

చి తికపడి ఈ రూపాల్ని పొందాయి... ఈ పాటలు. 

ఈ జూనపద నాజ్బయాన్ని వ్యతి ₹కించేవారిని, అంటని 

వారిని చూసి “ఈ కృతకభాపూనాదులు పూ ర్యాచార 

పరులకన్న అంధులు - వాళ్ళకు వదిచూసినా శత్రుత్వమే. 

పూర్యాచా రాల్లో నీలచిపోవలసినవి చాలా వున్నాయి. కొని 

ఈ కృతకభాషలో మిగిలిపోవలసింది వద్లేదు. విరికీ తను 

కన్నా పొతవీ పనికిరావు, తమకన్నా కొరత్తవీ పనికీరావు, 

దురదృష్టవశాత్తూ ఈ క ఎతకఖాపొవాదులే అధికారంలో 

పుంటూ వుంటారు, *అని పేర్కొన్నారు శ్రీ) చలంగారు. 
అటువంటి పజాసాహితి _ నజీవసాహిత్ి - నముజ్జ్వ్య ల 

సాహితిని గురించి బాలా తేలుసుకోవలసివుంది. 
“ఈ పాటలు తెలుగుజాతి జీవనముంతా కళ్ళకం కళ్ల 

ట్లుగా చూపుతుంది. తెలుగ్నుబతుకు అంతా - వాన జేముడి 
నుంచి వరి కోతలడాశకా, వ్యవసాయంనుంచి ఏరత్భందాకా, 

కాడినుంచి క త్తిడాకా _ ఇంతెందుకు తుడుము దగ్గరనుండి 

దేనకార్సనడాకా అద్దంవలె కనబరుస్తుంటాయి ఈపాటలు,” 
మన నడత్క, నాగరికములు, విజ్ఞాన సం పచాయాలు, 

ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా క )/మానుగతంగా ఏకానం 

చెందుతూ వచ్చాయో పరిశీలించనో*ే వారెవరైనా మన 

జూన పదవాబ్మయాన్ని విధిగా పరిశీలించాలి. ప్రుప్పాల పరివు 

శాలను ఆభఘాణించాలి. 

5) 
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ఎవరూ అంటక, ముట్టక ఉారుకున్న నమయం౦ంలో 

భె ర్య ంచేసి పల్లె జీవితచరి త్రగా చేరొ-నదగిన పాతేపాటలను 

కూర్చి, వరి ఒక రూపుదిద్ది చిన్నగా నైనా పుస్తకరూపంలో 

'వెలువరించారు కనుకనే నేడు ఆపు న్తకాలను, ఆ వ్యక్షులను, 

ఆ పాటలను వెదుకుతున్నాము. అటువంటి ప్యక్తులు చిరస్మర 

ణశీయులు, అటువంటి పాటలు మేలుబంతులు. నేటివారికి 

పచ్చని చామంతులు, గుత్తుల పూబంతులు, 

అంశు ఈనాడు ఛామంతుల జడలూ కనువురుగయా 

యనుకోండి _ పూబంతుల -కొప్వులూ కనువీంచడం లేదను 

కోండి, పెళ్ళివాకిట బంతులాటలూ మరచిపోయా రనుకోండి. 

అంతదాకా ఎందుకు _ ఈ యాంరతిక యుగంలో, 

ఈ యాటం యుగంలో _ పాశ్చాత్య నాగరికత ధర్మమా 

అసి-చద్దికుండల స్థానంలో కాఫీ కప్పులు _పత్యత మరూూయి, 

వామం౦ంతి జడల స్థానంలో యినుపముక్కల రింగులూ = 

రంగుగుడ్డలూ (ప్రత్యతుమవుతున్నాయి. పెళ్ళివారి గడపలో 

పేరు చెప్పడాలు, బంతులాటలు పోయి పేకుహూండులూ, 

హోండ్ బాగ్ లూ కనుపీస్తున్నా యి. 

తిరగళ్ళ స్థానంలో విండిమరలు,. దంపురాళ్ళ (వచేశా 

లలో బియ్యింమిల్లులు, గొబ్బికోలాటాల ఆటల బయలు 

వచేశాలలో రింగ్ కొన్నీ స్పులు, భాడ్ మింటన్ లు తయారై 

నాయి, నవనాగరికత చీర = పాతపాటలు, ఆటలు గృహ 

కృత్యాలు, వేడుకలు, విందులు కనుమరుా పోతున్నాయి, 
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అలా కనుమరు?ా పోతూవున్న కొద్ది వళలెపాటల నైనా 
౧... ౧౧ 

పజాలనైనా విని - చూసి _ కూూర్చి-రతీ.౦ం చవలసిన సమయం ._ 

(పచురించనలసిన కాలం ఆసన్న మయింది. 

ఆ _పాథాన్యాన్ని గుర్తించే ఈనాటి రచయితలు, 

సాహితీ వేత్తలు, (ప్రచురణక రలు, జానపదవాజ్మయ రత 

ణకు కదిలారు కదులుతున్నారు. అందుకు తొలిగా వ్ఘ్నే 

శ్యరపూజ చేసిన ఘనత శీ మంగువారికీ, [శీ చలపతిరావు 
గారికీ దక్కు_తుంది. నారెంతయో అభినందనీయులు, 

ఈపు నృకాలన్నీ గుజలి (పతులుగా కన బడినా_ధెర్యం 
చేసి (పచురించారు. జానపద నాజ్మయ సేకరణోద్య మానికి 

నాందీ (పస్తావన పలికారు. 

నాడు నారు నాందీ ప్రసావన చేసిన ఘన శే నేడు 

కొన్ని చక్కని సంపుటాలు నెలువడడానికి దోహదం వేసిన 
దం#ు అత్యుక్తి కాజీరదు. 

మధురకవితలు అన్న వ్యాసాలు ఏనాటివి. అవన్నీ 

ఫు నకాల నలంకరింఛచాయా? లేదు. 

ఒక న్యాసమా, రెండువ్యాసాలా! శాలభొావమ, స్త 

భాష - పామరభావ మొదలగు చక్కని నామాలతొ, 

విషయ విభాగాలతో, చర్చలతో, ఉరూత లూగించినవి. 
(ఈ సాహితిని చూసి భయపడే పెద్దలను లెండి) ఆ వ్యాసా 

వళిలో ఒకటి ._ అదైనా ఈనాటికి = (ప్రభాకర పరినోధక్ష 

మండలివారు బాలభాష, సేరుతో  నెలువరించారు, 
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బాలభాష అంచు వమిటి? _ ఇది జానపద సాహితి 
(కీందనే వేర్కొన్నా శే - జానపదులు భావా వేశంలో అల్లి 
“నటుగొ నే - బాలల నోటోంచే ఈ పాటలు వచ్చాయా? అని గం ౧౧ 
ఒక మీ తుడు (నళ్ని ౦చాడు, ఆ _పశ్నకు నాకు జొంచిం 

నవ్వు కలిగినా _ ఆశ్చర్యం కలిగించ లేదు, 

కాలంతో ఆడుకొని, బాలల మధ్యనే వుండి ఆ పాల 

బుగ్గలను ముద్దుపెట్టుకుని, ఆ పసిహృదయాల లోతుల 
లోంచి ఆఆ పూశేకల పదవులలోంచి తేన చినుకులుగా 
వెలువడే చిన్న చిన్న పలుకులూ కులుకులూ, చూసేవారికి _ 

బాలభాష అంచు యిక్తే అర్థమవుతుంది. కాని, లేకపో జే 
అర్థం అవడం కష్ట నేం 

అనలు బాలలను అర్థం చేసుకోవడమే కష్టం. 
ఈవ్ ను గును 'తెచ్చియిన్మే జాన్ అన్నం తినను” అంటాడు, “ఆ 
చందమామను నాకు తెచ్చి పెట్ట పెటు” అని మారాం చేస్తాడు. 
ఏమికి యో చేష్టలు - ఏటే శాల (క్రీడలు లూ అన్నాము. 

- అందుకే మనవాకు “పిల్లాడి నెత్తుకునేకం కు బిచ్చ 
మెత్తుకుం కే నయం” అన్నారు. 

అంచే పాపలమోద (వేమ - ఇష్టం లేక కాదు 
ఈమాటన్నది వారి బాల క్రీడలను = నరెగా అర్థం చేసుకో 

లేక, ఆ పసిజాలలు వేసే యల పశ్న లకు సమా భానాలు 

యిన లేక అన్నమాట. 

ఇ. అలాగే వాలాకాలం (శ్రీందటనే “బాలానందం” 
పాటలు: అని .అనుకుంటాను రాజమం డినుంచి ఒక ప్రక కం 



(పచురించాను. ఆ పాటలన్నీ ' జానపద సేకరణలే, కూల 

పాటలే, అన్నీ పరిచయమెన వే - (పచారమెన వే. a వై వ్ 

తెలంగాణానుంచి చేదునూరి గంగాధరంగారి సేక 

రణలు “సెలవరు” చేరుతోనూ, విజయ వాడనుంచో ఎల్లో రా” 
(నావి సేకరణలు 1954 లో పథము సంపుటి, 1959 లో 

ద్వితీయ సంపుటి గజానవదగోయాలు” అశ్వ చేరుతోనూూ, 
“కృష్ణ శ్రీ గారి సంకలనం“పలెపజాలు” చేకుతోను, (శ్రీ) 
పయాగ “తెలుగు పలెపాటలు చీరుతోనూ వెలువడాయి. 

ఇంతనరకూ వెలువడిన _ చెస్వుకోదగిన చేయనంవు 
టాలు ఈ నాలుగు మా(తమే. ఇక ఈ వాబ్మయంవిరాద 

సమయా గంథాలు ఇంతవరకూ వెలువడినవి పరికిద్దాము. 

సమో హొ గంథాలకు ము౦దర సమీ తా వ్యాసాలు 

భారతి, కృష్ణాపత్రిక, ఆంధవత్రిక, గృహలత్, సనంతి, 
మొదలగు పత్రికలలో చాలామంది సాహితీ వేత్తలు రక్ 

రకాల ఫీరి కలతో వెలువరించారు. 

అందులో అ_గగణ్యులు లా కేసే "వేటూరి (వభాశర 

శాష్రిగాశే. వరు చక్కని వ్యాసాలను అంద జేశారు 
విరి తరువాత ణాలనుంది అప్పుడప్పుడూ కొన్ని 'జెలు 

రించారు, 

తరువాత మిత్రులు (శ్రీ) శుకుమళ్ళవారి వేరు విన 
వస్తుంది. సిర చాలాకాలంగా - నాలా పటుదలతో 

క్చృమి. చేస్తున్నారు. అలాగ ప త్యేకంగా శద్ధలీసికొని 
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(శ్రీ జలసూత్రం రుక్నిణీనాథ శాత్ర్రిగారు ఆలిండియా రేడియోలో 
వముహేళామండలి కార్య కమౌాల్లో చక్కని నమిాతు.లను 

అందించారు. వాటిలో చక్క-సి విషయాలు పొందుపరచి - 

చక్యని విషయసంగహం అందించారు. 

అలాగే _ (శ్రీ గిడుగు సీతాపతిగారు _ (వాణిలో), 

డాక్టరు (శీపాద గోపాలకృష్ణ మూూర్డిగారు (కిన్నెరలో), 

శ్రీ ఆవంత్స సోమసుందర్ (కిన్నెరలో), శ్రీ) నిడదనోలు 

నెంక_టావుగారు (కిన్నెరలో), శ్రీ పిలకొ గణపతిశా స్రీ 

గారు (భారతిలో), “ఎల్లోరా” (ఆంధ ప్రభ, ఆంధప త్రిక, 

విశాలాం ధ, స్రవంతిలలో), (నీ యస్వీ జోగా రావుగారు 

భారతిష త్రిక మొద లెనవాటిలో, (శ్రీ) నేదునూరివారు 
((పజామతలో). (శ్రీ క. నభా ఆంధ వభలో న్యాసొలు 

వాయడంతో పాటు చిత్తూరు మండలానికి సంబంధించి 

ఎన్నో జానపదగేయాలు సేకరించారు. ఇంకా ఎంతోమంది 

పెద్దలు వివిధ పష తికలలో చేయాలను గూర్చె, పజాలను 

గూర్చి, చేశికవితలను గురించి, హారివారీ పదాలు, యత 

గానాల గురించి - మార్ల.. చేశి కవితలనుధ్య కేడాలగురించి 

వాలా వ్యాసాలు సెలువరించారు. ఇవి సారన్వత 

(వియులకు, రచయితలకు, ఎంతో నహాయకారి అయినోయి. 

జానపదసాహితి అనగానే “నన్ను ముట్టుకోకు నా 

మాలకాకొ అన్నట్లుగా వుంటారుకొందరు. ఏమిటి కారణం? 

అలా అంటకుండా దూరంగా వురిడడానికీ_-ముట్టి లేనే 

పాపం అనుకో డానికీ ?? 
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వారు బహీరంగంగా చెప్పే సాకు-ఈ జూనపదోయాల 

నిండా బూతు పాలు ఎక్కు, వగా వున్నాయని. బియ్యంలో 

బెడ్డలు వరగలిగిన ఈ పెద్దలు వడ్లు ఎందుకు వర లేదని మనం 

గహిం౦ంవాలి. 

ఆ పని తప్పు- ఈడారి ప్రమాదం అని జెప్పేనాళ్ళు 
ఈ పని మంచిది ఈ చారి సులువైనదీ అనికూడా చెప్ప 

గలిగికేశే విలువ వుంటుందికాని - గాలితో జెలూనులాగ 

ఎటుపడిశే అటు మాట్లాడకుండా వుండాలి. 

జానపద సాహిత్యమంతా వట్టి బూతులతో నిండిన 

దన్నప్పడు-మార్ల కవితలలోని శృంగారపడాలమాట ఏమిటి? 

వీటిలోసీ బూతులు వారి చెవులకు వినిపించినప్పుడు, 

మార్లక వుల రచనలలోని బూతుపద [(పయోగాలు వారికి 

ఎందుకు ఏనరావడంలేదో! వాటిని చదువుకుంటూ వల 

ఆనందం పొందుతున్నారు ? 

ఇంతకూ విరు జానపద కవితలకు ఆపాదించినడి బూతు 

పదాలు వున్నాయని, ఆబూతుపదాలే వారి మార్లకనితలలో 

దొర్గి లే అది బూతు అనిపించుకోదా? అభం శుభం కలి 

యని అమాయకమైన పల్లెజనాళి - తమ కష్ట సమయంలో. 

సుఖసవుయం౦లో తన్మయత్వం పొంది _- భావావేశంతో 

అల్లిన పాటలలో బూతులు దొర్శడం నవాజం-  అనవాజం 

అనిపించుకోదు కూడా. 
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కాని చక్కని పాండితీ పటిమయుండి. వ్యాకరణంలో, 

ఛందో రీతులలో ఘటికా గమణులయి వుండకూడా వారి 

నూర్షక వితాలతకు ఈబూతుపూవుల లాంటి పదప యోగాలు 

నన్నె తెస్తాయంటారా! ఒకరి విషయంలో ఒక పని తప్పూ 

అని మనం చెప్పినప్పుడు ఆ పనే మనం చేసినా తప్పే అవు 

తుందికాసి ఒప్పు కానేరదు. 

జానపద కవితలలో వినబడే బూతులు ఏమిటి * 

కొంచం పరికిద్దాము ఫం 

క వెన్నుమిాదా చూపు 

వములపరా - నా సామి 

చన్ను మొడా చేయి 

తియ్యరా నా నొమి *,44)* 

అని ఒక పాట, 

ఈ పాటలోని అనలు భావం ;--- సోమరిపోతులాగా 

తిని, శృంగారవేష్టలు చేనూ, ఊలోలుడవయేకం శు, ని, 
కి డి 

కాలాన్నీ, తెలివి కేటల్నీ చేశ సౌభాగ్యానికీ, "జేీఫ ప్రరోభి 

వృద్ధి వినియోగిస్తే ఎంతో బాగుంటుందిసుమా __ అని, 

ఇంతటి విశాల గావంతో వాడబడీన ఈ చన్ను 

నబ పయోగం అమాయకురాలన పళెపడుచు నోటినుంచి 
ఏ |p మ్ 

వచ్చినపుడే తవ్వ అయినపుడు __ 

“న్మూత్రమున కైన సందీక స్థూలమ గుచు 
శీక్కిరియు నీదు చన్లవయొక్క- అంత 



వాటలు-పరిము*? 
లు 

4% 

రమున, నెట్టులో నా చూపులిమిడీ 

అవాహ గ్రమ్మరగ లేవు రాతిలో కప లాలో 

“నిక్కి. పొగరెక్కు-వారిని నిగహీ 

దగు నె తలవాల్సువారికీ తగునె స 

తరుణి చనులకు కరప్మ ర్త రన మె కాక 

వృద్ధకుచములకొక నమన కతి యెకాదె”--- 

అనే ఈ పో పద్యాలలో ప్రత్యేకం వృంగారం కారే 

చాడబడిన “తమణి చనులకు కరవిమర్గన మె”, “వృద్ద 

కుచలములు” పద _పయోగం ఎందుకు తప్వుకాదో? 

ఈ మారి కవులు ఐ"డిన చన్ను శబ్ద నబం బూతు కానప్పుడు 

జానపదులు 'నాడిన చన్ను బూతు ఎలాగాందో దుగూస్యాం. 

శతి సాహిలీపరులు - నాగరికులమనుకు చేవారు - 

కదళు మంచి చెడ్డల మధ్య, విమర్శావిమర్శల మధ్య నలగ 

అట్టడుగున పడిపో యిన = పడిపోతూన్న జానపద  కళొ 

ఖండాలను, జానపద వాబ్బయక్షే తంలో పరిశోధనలు జరిపి 

వెలికి తియ్యాలి - మెరుగులు దిది ది పునరుద్ధరించాలి. 

అటువంటి రతుణ ద్య మము, కార్యదీతు కనుక 

మనలో కలిగిననౌడు = ఎన్నో గాథలు చరితలు, పదాలు, 

పాటలు దొరుకుతాయి 

జానవద కవితలలో - _పతిపాటొ ఒక జీవిత సత్యం, 

ఒక సందేశం, ఒక (ప్రబోధం ధ్వనిస్తూ మానవజాతిని 

మేలుకొలుపుతూ వుంటాయి, 

7) 
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ఇందులో వీలలకు పాలు ఉగ, బున, సటడరి 
౧౧ ౧ ఆ 

దగరనుంచి, ఆయు కద రహస్యాలనుంచి, (పథమ చికిత్సా 
౧ 

విషయాలనుంచి-ఆటషాటలు, వెటకారాలు, వెక్కి-రింకలు, 

గృవాకృ త్యాలు, బోధలు, తత్ర్తా్యలడా కా ఎన్నో రకాలు 

వున్నాయి. 

ఈ బాల పాటల నడకలో యతి పాసానియ నూలు 

చక్కగా వుంటాయి. ఈనాటి మేన తలులు కాఫీగతే పాణు 
C౧ 

లవడం మూలంగాన్కుు ఆముదం అంచేచే వెగటు చూపిస్తూ 

పాశ్చాత్య _వ్యామోహేతు లవుటవలనను - ఉగుపాటలు 
మరచి పోయారా ఆనివీసూంది. 

బీయ్యపఫు మరల ధర్మమా అని ద౦ంప్రుపాటలు మరచి 

పోయారు మిషనులు రాగానే తిరగలి పాటలు వదిలేశారు _ 

నాగరికత పేరుతో నోములకు, (వతాలకు సరసి చెప్పారు 

పాశ్చాత్య అనుకరణలతో మన పాతేఆటలు, 

కోలాటాలు పోయి రింగు బన్నీ సులు వచ్చాయి, 

“ కాశఛా గద్దె కంకా లమ్ము ౭.” సానంణో న బ్ర యు 
(6 ట్వింకిల్ క ంకిల్ 

లిటిల్ స్టార్. 4” పాటలు వినబడ్డున్నా యి. 

పేరి వ్యా మోహం ఎంత వరకు పోయి౦దం శు 

“కొత్త క వింత, పాతొక రోత ” అన్న ధోరణిలో 
వుంది. 



పాటలు *పరివుఖళాలు ర్ట్ | 

పూర్వపు బాలపాటలలళలోవున్న నడక, శీ, వెలుసు 

కోతగ్గ విషమూలూ _ ఈనాటి రచనలలో శకానరాదం"ు 
కోపం ఎవరికీ శాదనుకుంటాను. 

శీ గిడుగు వారు వేర్కొంన్నట్లుో. ..అటువంటి విలున 
గలిగిన పాత్ సాహిళిని మన పండితులు కొంతమంది - ఆద 

కించ'లేదు - సరే ఆదరించ నద్ధ్దు. ఒకవేళ ఏవ ఆడరించినా 

వారి ముళ్ళకంపలాంట్రి, [ప్రజలకు అర్థం కాని ఛందోరీచులలో 

అల్లిన రచనలవలనే (పజలకు దూరంగా నే ఈ జానపద రచ 

నరా వుండిపో యే వేమో, అద్ ఒక మేలుగానే పరిణ 

ముంచింది, 

అయితే వారి రచనలు తొటాకు ముక్క_్లలసెనా 
యై 

ఎక్కాయి - ఈ జానపద రచనలు సతొటాకులమోాదేెకినా 
యె 

"రా లేకపోయాయి ,**లొ అని పండితులు అన్నెపించనచ్చు, 

పీకు రాజులను, రారాజులను పొగడుతూ (నాసిన 

అంకితాల కవిత్య్వాలకీ - ఆర్భాటపు _ కవితలకీ, పల్లకీ 
మోతలుూూా, (పచానాలూ అవసరవుయాము కొసి ఈ నిర్మల 

జానపద సాహితీ నవంతి వ అండా . వ (పఖొారమూ. బేక 
పోయినా చేల నాలుగునోరగులా (పవహిస్తూ నే వున్నడి,”? 

విచితమేమిటంళకు వ పూర్వ ఛాందనకన్సలయి జే 
ఈ జానపద వాబ్బయాన్ని బూతు సాహిత్య మన్నా రో-నారి 

బాల్యంలో వారిని కన్న తల్లి ఉగుపెకుతూ లా పాలువోసూ లా 

పాడినపాటలు వమిటో వారొకసారి తను బాల్యం వెంపుకు 
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తిరిగి ఆలో చించమనండిం నాడు తల్లి ఆడిస్తూ పాడిన 

ఆ పాటలకు పీకే పకపక నవ్వి, ఉబ్బి తబ్బిబ్బన చేదంటారా? 

అంతేకాదు - ఈనాటికీ వారివారి ఇళ్ళలో వాది భార్యలూ, 

వారి. ముసలమ్మలూ _ వాగివారి చాలురకు వ పాటలు 

నేస్పుతున్నారో - ఏవిధంగా ఉగ్గు, పాలు పెట్టుతున్నారో 

తెలుసుకోమునండి, ఈ జానపద సొహితి లేని గామం, పాడని 

కంఠం, నన్వని హృదయం, వినని చెవి, ఉండదం కే అత్యు క్తి 

కా నేరదు, 

అటువంటి సాహితి విషయంలో చేయవలసిన పని 

పించి ఎం తేనా "తెలుసు కోవలసియుంది, వేటికీ ఈ గేయ 

కుసుమాలు - నవననో న్నేషంగా విలసిల్లుతూ (శౌమిక 

జనాళిచే మాత్రమే కాదు. నవజనాళిచేకూడా ఆదరణ పొంది. 

వారి వృదయాలను కితకితలు పలికిస్తున్నవం కు ఈ గేయా 

లతో వుంజే విలువ (గహీంచవచ్చు. 

శ్రీ కొమ్మనమంచి జోగయ్యశర్మగారు పేరొన్నట్లు 

“అటువంటి ఈ "జీ? కవితలు ఎత్తుకుని పరీవీ.౦చిన నాడు-అం౦దలి 

సున్ని తములైన భావములు, "చేకీయమగు భామ, కమ్మని 
తెలుగు నుడికారమకా, అడుగడునా _ సలుకుపలుకునా (పతి 

ధ్వనిస్తూండును ~ పొడగట్టు చుండును, 

ఈ పద కవితలు ఎంతనిసర్ల రమణీయ మైనను ఛందో 

డంబరమును, న౦ంన్క్బుత జాహుళ్యమునూ సల మార్లక'నిత 

ఎదుట మసనలశేక = పామర జనాశ)యమై చిరకాలము" పల్లె 



పాటలు =ఎవనవరివుళాలు "గట 

పట్టులందే పారాడవలసి వచ్చినది. 

కాని చీనియండలి సహజ మాధుర్య్భములునూ, నర్వ 

జసీనతను గుర్తించి దీనికినీ నాగరిక లోకమున నాదరమును 

సారస్వత (వపంచమున ఉచితస్థానమును కలిగించుటకు 
యత్నించిన మహోనుభావులే ద్విపదకా వ్యక ర్త రలు. నాటి 

నుంచియీ చేశిసాహి హీత్యం - ఫొంగలు వారుతూ - తుష్లిసీ, 

పుష్టీసీ సంతరించుకొని ముందుకు నడక సాగించింది. 

సిరితో అంకు యా ద్విపద కావ్యక _ర్థలలో 

(పభమా వార్యుడుగా వేర్కొానదగినవాడు పాల్కు_రికీ సోవే 

నాథుడు. ఈ మహానుభావుడు మహాపండితుడు, కావ్యగ్ "రవ 

మును పోషీంచునది నర్వజనీనతగాని, ఛందః ప్రయాసాతిశే 

యము కాదని గుర్తించి _ వివిధవృ త్తములతో _ సంస్కాతే 
బహుళముగా గద్యవద్యాత్మకమగు (గంథరచన మొనర్చ 
వలయు ననెడి యాకాలఫు మార్లక న్రులకు 

“ఒప్పదు దెగవద కాశ్యో క్రి నాజనదు 

ఆరూ గద్య పద్యాది (పబంధహపూరిత 

నంన్కృృతభూయిష్ట రచనమానుగా 

సర్వనామాన్యం బుగామి జూను తెనుగు 

వీ శేషము (ప్రనన్న తకు” 

(బసవ పురాణము 

అని చక్క-ని సమాధభానమిచ్చి- 

“ఉతర గద్యపద్యోోకు లకంశు 

సరసమై పరగిన జాను తెనుంగు 
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చర్చింపగా నర్వసామాన్యమగుట 

గూర్చెదద్యిపదలు కోర్కె 'దైవార. జి” 

(పండితారాధ్య చరి త 

అని ఎలుగెత్తి సవాలు పలికి మార్ల కవితో ద్యమానికి ఎదురు 
తిరిగి చేశికవితో ద్యమానికి బాసటగా నిలచొడు ః 

“సరళ ముగాగ భావములు 

జూను తెనుంగున నింపు పెంపుతో ___ 

అని నన్నెచోడుడు కూడా (పవచించాడు 

జీని కవితలు - మార్త కవితలు అన్నది చాలాచోట్ల 

జానపద రచనలనే చేకిరచలుగా మనం చెప్పు 

కొన్నాం. సులభ్గగ్రావ్యా మూ, సుందరన్వరూపము, ఇ౦పైన 

ధ్వని (పధానమకా అయిన భావనే *చేశి అందాం! 

నంస్కృతే పదభూయిషప్టమెన వాటినే “మార్షి రచనలు 

ఆంచాం!! 

మొట్ట మొదట ఈ మార్త, చేకిపదాలను (పయోగిం 

చిన వాడు నన్నెచోడుడు అనేది ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా 

చెప్పుకొన వలసివుంది. 

“మును మౌర్షకవిత లోకం 

బున వెలయంగ చేశికవిత 

బుట్టించి తెనుంగున నిలిపిరం ధవిషయం 

బున జన చాళుక్య రాజు 



పాటలు-పసరీమళోలు దర్ 

మొదలగ పలున్రర్ 

సురవరులం |గమంబున వవో 

మణినంవాతి బూజచేసి మా 

దుకు చరణార పందములకున్ 

దగ సమ్మతి జేసి కొల్చు వి 

సృరమతులం బురాణకవి నంభుము 

నుత్తమమార్ల సత్క_ వి 

శ. రులను చేరి సత్క్య_ నుల 

సంస్తుతి జేసి మనోనుదంబునన్” 

అని "పేర్కొని “మార్లి _ “దేశి” పదాలను చేర్కొ. 
న్నాడు. 

అక్క-డడాకా ఎందుకు (క్రీస్తుశకం 7508 పూర్వపు 
వాడని చెప్పబడుతున్న వాడు) మతేంగుడు తన (గంథంలో 
యిలా పేర్కొన్నాడు. కొన్ని పంక్షులను పరికించండి :... 

“దేశికార పబంధోయంి” అనీ, 

“సప్తమూా కథితాగాథా 

తతో ద్విపదవో త్తమ? అనీ, 
66-బ్రీన్టీన్ తేవి వస్తుస్స్యా 

న్నాట కేపి ప్రయుజ్యతీ” అనీ, 

వలా నాదవతీరమ్యా 

వర్గాలంకార నోభితాొ ఆనీ, 

ఇలా ఎన్నో చెశిరచనలున్నట్లు, చేశి మారరచన 
లను గురించి పేర్కొన్నా డుం ల 
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1230 |పాంతంవాడని చెప్పబడుతూన్న శార్థ దేవుడు 

కూడా చేశిరచనలను గురించి చెబుతూ ద్విపద, (తిపది, 

చతువ్చుది, షట్నది, వల, పదం, కళిక, ఉత్క-ళిక, వక కాళీ, 

ధవళం, మంజరి, మంగళం, నర్తన, ముశకావళీ_ మొదలగు 

బేశిచ్చందో రీతులను గురించి పేర్కొనడం గమనించవలసిన 

ముఖ్యవివయము!!! 

“అప్పకవీయములో లాలిపాటకు, “పెండి పాటకూ, 

దవళీము, సువాలమున్నగు పాటలకు లత్యుములున్నని. 

ఆనందరంగరాట్ళం౦దములో సూశళొది తాళకొట్నములు, 

ధవళముణు, నోభనములు, ఆరతివాటలు, జోలలు, వలలు, 

గొబ్బిళ్ళు మున్నగు పాటలు పేర్కొన బడ్డవి. 

గుడారు వెంకటదాసకవి బలరామచరి తలో ధవళము, 

సువ్వాల, శోభనము, ఆశరా|క్రిక, లాలి మున్నగు పాటలు 

సేరె వి. పె గ్రాన బడ్డ 

లతుణదీపిక లోధవళములు మున్నగు పాటలు పేర్కొన 

బడ్లవి, 

క భాపూర్ణాదయములో జోలపాటలు, పెండ్లి పాటలు 

పేర్కొన బడ్డపి 

పొలుపరదన్ను "వే నిదుర 

బుచ్చుటకై తమతల్ళి పెడి యు 

య్యెల నిడి యూఫ్రచో, గువల 

యాధిప్రుపాటలు పొడ్నం గర 



వాటలు*ఎపరిమళొలు క్? 

బలరుచు ేరికేరి నగు 

నన్యుల పాటలు వొడినం౦ం, గరం 

జలయుచు నేడ్చు, లోకు లవు 

శా పతిభక్రియటంచు నవ్వగన్ 

మంగళనూ తము గక్షై గు 

రంగామీకి నంతరంగ రా జేందుడు వు 
ణ్యాంగనలు పెం డీ పాటలు 

మంగలి కోళ్ళ మృళుగీతి మధురిమ నెనయన్” 

నంకరకని హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానములో యిటు వఠరించ 
డినది: “గ బడినది: 

“గాణ ల్మెచ్చగ బాడి రింపుదొలకంగా డాళ 
మానంబులన్ 

తోణీనాధజయాంక నంకలితముల్ 
నూళొడి గతావళుల్ 

వాణీపాణి నరోరుహోంగళి నఖ వ్యాపార 
వీలారణ 

ద్విణానం చిత పంచమకణ గ్ా 

చేమకూర వేంకటకవి తన విజయ వి౬గాానములతో 
ధవళములన్యూ అయి"కేని పాటలనూ పేర్కొన్నా డు; 

“కట్టిరి వుంచి లగ్నమున కంకణముల్ 

సీర పంశజంబులన్ 

ర్, 
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బెట్టిరి మేనులన్ నలుగు మేలిమృ గీవుద 

కుంకువముం౦ంబులస్, 

జుతిరి శెనికంబుల విశుద్ధ మనోవార 
8 a 

ఫుష్పుమౌాలికల్ 

పటిరి పేరటా౦ర్యడు దవళంబులు బౌడుచు 
6ం 

నులభంబులన్ ” 
మ్ 

నాచన సోమన జాజర పాటలను గురించి ఈ కింది 

విధముగా పలికినాడు ; 

“ఫీణాగానము వెన్నెలలేట 

రాణమోారగా రమణుల వాట 

(పాణ మైన పిన బాౌహ్న్మణ ఏట 

జాణలు మెత్తురు జాజణ పాటి 

ఈ పాటలు ఎక్కువగా ( వాహ్మణవీట అన్నాడు) 

(బౌాహ్మణులలో (పచారమం౦దు ఉండినపఏ అనుకోవాలి. 

అయి తే శీనాథమహోక వి ఈ 'డాజణి పాటనే 

శాబోలును “జూదరి అని పేర్కొనడం గమనించవలసి 

యు౦టుం౦ది. 

ఈ “జాదర జాదరంచు మృదు 'చర్చరి 

గీతలు వాగెణీ రసా 

స్వాద మచాతిలేకముల చందిక 

కాయగ దతువాటికా 

ఫె ఖీ మేశ్వర ఖ౦ండములో___ 
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వేదుల మోదటన్ కనక వీణలు 

మోటు చు పాడిరచ్చరల్ 

మోదమెలర్పగా భువన మోవాన 

విగహు థీ మనాథునిన్” 

అయితే మనం గహిం౦చవలసింది - నాచన సోమన 
_ావ్మాణుల యింటి దనడం, (శ్రీ) నాథుడు అచ్చ 
రల్ పాజేవనడం నూతమే. మొ త్తంమిోద ఈ జూజిరి 

లేక జాదర - పాటలు అప్పటికే. మంచి ప్రచారంలో వున్నా 
యనే చే. 

(1) “పల్నాటి స్ళుల చరితను వీచ్చులకుంట్ల 

వారును, కాటమరాజు కథను గాల నారును, ఎల్లమ్మ కథను 

బవనిచారును ఇెబుతూండేనారు, 

ఫూ “పనిచేసి గంజియెనను 

అంబలై నను చెద చలగా 

(దాగి యెచటనైన పడియుండి 

వెన్నెల గుడివాట పాడగా 

చేదల కాత్మ నంపీతి కలుగ 

— వెన్నెల పదాలు, వాలేశు పదాలు అని పాట్కు 

రికి సొమనాథుడు పేర్కొన్న దే ఈ* వెన్న లగుడిపాటి అయి 

వుంటుం బీేమో'? 

న అనాలా నాంలాళి ఆ. 

(1) ఆం|ధుల సాంఘిక చరి|త 190 

_కేసింహోసన ద్వాతింశికలో ఎ 
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కవితలలోనూ, నంగీతంలోనూ, నాట్య౦లోనూ, 

వాటలలోనూ _ అన్నిటా రెండుపద్ధతులు (పచార మైనాయి. 

ఆజ్రరి”, “మర్ష - విధానమని! 
నంగీత శా న్ర్రములో మౌర్ష, "జీశి విధానము లుండి 

నటు వివరించినారు, అలాగే *అగాయితాం మార విధాన 

సంపదా?” అనీ చేశిమాగ్ల లాస్య తాం డవములు (కాశీఖండం) 

చెప్పినారు, 

నాట్యనులలో ముఖ్యముగా మార్త, డేకి విశేపా 

లను౫రించి [శ్రీనాథ మహాకవి కా శీఖండంలో ఒకటికి రెండు 
సొర్లు ఉదాహరించడం జరిగింది. జక్క_ణి అనే దేశినృత్యం 

ఒకక్, చిందు అనే నృత్యవిధానం ఒకటి వున్నాయి. ఇందులో 

ఉజ్రక్ర్ర_ి* నృత్యమును గురించి. దశవతార చరెత్రమున౦ందు 

యిలా వర్షించడం జగగింది. అది ఇది;-- 

“దరుపడంబులు సొక్కు_మై సిరలు వొనగ 

సరిగ నిరముగెల కుంచియల్ సనదరించి 

చక్కు వగ జక్కి_ణీకోపు (దొక్కె నోళ్య 

చక్కని మిటారి నరపతుల్సాక్కి. చూడి”___ 

దీనినిబట్టి ోజక్కి_ణీకోఫు” ను (పజలు చాలా 

ఆదరించే వారనీ, చూసి ఆనందించేవారనే కాకుండా - నర 

పతుల్ సొక్కిచూడ” డంకూడా వుండడం నాడు ఈ దేరి 

నృత్య (ప్రచారానికి _ ప్రక్యేకతకు నిదర్శనంక దా? 

అనాం డై) సృత్యవిధాన ముకూడా అప్పుటికే (ఫచార 

ములోవున్న చేశిపద్ధతి ఆట ఒక్షటి న్నంది “గొండి” 
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నృఠత్యాన్నే మనకోలాటంతో పోల్చుకోవచ్చు ననుకుంటాను' 

అక్క_డదాకా ఆనవనరం - ae 
శత్రు కు మ్మ”, రాయలసీమలోనవున్న “బాడైమ్మ” నృత్య 

ఆటపాటలే ఈ “గొండ్లియా టోకు సంపోలో కోవచ్చును. = 
కకం గి గాండ్రి యాడించుచున్నా రు * గారగవడుచు 

నాడుచున్న మూడు నమూారాొభిన యము 

తాను నెట్టిక పీలంతగాని తేద”... 

అని చెప్పబడింది. 

ఈ “గొండి? నృత్యం చాలా (పొచీనమూ, (పచా 
రమూూ అయినదని చెప్పడానికి మరొక్క ఉచావారణ యిచ్చి 
ముగిస్తాను, 

డినిసీ శ్రీ సురవరం “ప తాప రెడ్డిగారు తు ఆంధుల 

సాం౦ఫీక చరితలో నూ చేర్కొ-నియున్నా కు. 

“ఆ కాలవు తెలుగు నాబ్బయంలో గొండ్డి నృత్య 
మునుగూర్చి పలుమారు నాసినారు. (శీ మానవలి ల్లి రామకృన్ల 
కవిగారిట్లు 'వాసినారు. “జాయపసేనాని తన నృ 'త్తరక్నా కర 
ములో _ చాళుక్య హలం ల్లకో మేశ్వరుడు దానిని 
వ్రఛారము చేసె నని తెలిపి ఈ క్రింది (ప్రమాణము 
నిచ్చెను ౩ = 

“కళ్యాణ కటి శే పూర్వం 

భూతమాతృ మహాోత్ప వే 

* గొరగపడు _ మైలారుదేవునికొలుచు స్రీ అని సురవరం 
(పతాపరెడ్డిగారు పేర్కొని యున్నారు, 

+ కుండలాకార నృత్యమే గొండి. 
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సోమేశః కుతుకీ కాంచిత 
భిల పమ ముచేయుమీం 

నృత్యం తీ మేథ గాయంతీం 

న్య్వయం పేతు మనోహరం 

(తో నిర్మితవాన్ చ్మితం 

%* నోండలీ విధిమత్యయం 

యత ఖిల్సీ మహా రాస్తే.) 

గోడిగీత్యభిధీయ లే” 

(ఫోజూను తెనుగు న నేకదా రచనలు చేస్తానని వచిం 

బొడు నాచన సోముడు. అయితే ఈ “జాన తెనుగుఅంజే 

వడి అనేది పాఠకునిలో కలిగే (పశ్నః 

“తత్సమ, తత్శవ చేని పదజాలంతో కూడిన భావ 

ఆంధభాష అనబడుతుందని |ఫౌఢ వ్యాక రణ కర్త నిర్వచిం 

ఇాడు=ి) 

“నర్యసామాన్యమైన తీత్పవు తతృన జీశిపదజాలంతో 

కూడిన భాషే జానుతెనుగు అన్న నిర్భచనం”_ 

“ఆంధ శబ్దం భాషాపరంగా తిక్కన కాలానికే 
వ్యవహారంలోకి వచ్చిందని నిన్న మొన్నటివరకూ 'జృెక్కుురు 

భావించారు, కాని తిక్కనకు పూవ్వు డైస పాల్కురికి సోమ 

న్నయే చతుశ్వేద సారంలో భాపొపరంగా ఆంధ శబ్దాన్ని 

శ గోండిలీ, గొండిలి _ గొండి 

సురవరం (పళాపరెడ్డిగారు __ 

(:) “ఆంధ్రభూమి” 1961-1-8 __5 
చూ॥ జాను తెనుగు తీరుతెన్నులు వ్యానం౦. 
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(వయోగించాడన్న సంగతి ఈకింది పద్య౦వల్ల "శేటతేల మగు 
a) ళో 

“క కృతి రచియించి యీ లోకమందు (బ 

తిష్టింతు సీశ్వ రాధిక్య మహిామ 

నీ కృతి భావించి ఈ లోకమందు నం 

పాదింతు జంగమప్మాత మహిమ 

న్స్ రతి యొనరించి ఈ లోకమందు ని 

ష్టింతు (బనొదనం సేవన మహిమ 

నీ కృతి గావించి యీ? లోకమున (పతి 

పాదింతు బటుతర భక్తి మహివు 

నాద వృవమభాంశజుడు బనవాధు 

డట్టి కృతినాథు కృపచేత నిపషుణాంధ 

భావ, |ప్రకటింతు బద్య(వబంధము 

గను వసుధ సత్క-నినమ్మతి బసవలింగి 

దీనినిబట్టి ఆంధభాపష నే తెనుగు అనుకోవడంలో 

బాధ వుండదు. | 

వాజ్మయ మసోధ్య కులు జా మిత్రులు శ్రీ) వడ్ల 

మూడి గోపాలకృష్ణ య్య గారి మాటలలో డే “జాను లేను 

గంజే ఆంధభావ. అన్నమౌా 'శుకదా, అంచు ఆంయధభావకూ, 

జాను కెనుగుకూ వీ మాత్రం భేదం లేదన్నమాట!” 

“నన్నయి తన భారత రచనలో తత్సము, తత్భవ జీని 

పద నమ్మిళిత మైన ఆం ధభాషను (సయోగించిన నన్నయ 



64 మధురకవితలు 

బుస క ఠి net a శ ఆ భాషను *తెనుగు భాషగా ఈ కింది పద్యాలలో సిస్హైశిం 

వాడు? 

“జననుత కృృష్ణ్రద్యి సాయన 
౯a 

మునిన్భషభాభి హిత మహోభారతం బ 

బద్ధ నిరూపీ శార్గ మేర్పడ 

చెనుగున రచియింపు మధికథీయు క్తి మెయిన్” 

అలాగే మరో ఉదాహారణ = 

“సారమతిం గప్ం్యదులు (స 

సన్న కథాక లి తార్థయు _క్రిలో 

రసి మేలునీని తర్ 

లత ర రమ్యా తనాదరింపనొా 

నారుచి రార సూక్తి నిధి 

నన్నయభట్టు తెనుంగునన్ మహో 

భారత నంహితా రచన 

బంథురుడ య్యె జగద్ధితంబు గన్”) 

దేశీయ రచనలు ఎన్ని సనాపాలలో వుండేనో మనకు 
ఈ [క్రింది రచన ఆధారంగా నూహించన గును; 

జెలనాటిచోదుని బౌద్ధ గురువుతో చర్యలు జరపడా 
నిశి జయలుచేరిన పరడితారోధ్యుడు వెనుక - ఆయన శిమ్య 
బృందరి ఈ రకమగు పాటలు పాడుతూ, ఆడుతూ వెళ్ళినట్లు 

పేర్కొన్నాడు - అది యుది:..2 

“పదములు తుమ్మెద పదముల 

వభాతపదములు శంకర 
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పదములు, నివాళిపదములు 

తాళీసు పదములు, సంజ 

పదములు, గొబ్బిపదములు 

స౦జవర్షన మణీగణ 

వర్ణన పదములు ” 

ఆ మార్షా న్నే తదుపరి ఎంతోమంది అనుసరించారు. 

యేలపాటలనుకూ డా మొట్ట మొదట పాల్కురికి సోమనాథు జే 

రచించినట్లు - అం(ధలోవున్న ఒకనది యేలానదిని వర్షిస్తూ 
పాడిన పాటయీ యేలపాట అనియు _ ఈ వరునలే యులలున 

వచ్చినవనియు సాహిత్యరత్న శ్రీ నిడుదవోలు వెంకట రావుగారి 
అభ్మిపాయంగా పేర్కొని యున్నారు. 

శ్రీ వీశేశలింగంవంటి భాషాకోవిదులు ఈ “మార్ష- బేశి? 
లనుగురించి యిలా నిర్వచించి యున్నారు. “మార్ష రచన 
అంశేే సంస్కృత భా పాక విత్వనుసీ, జేశి రచన అంశ తెలుగు 
మొదలైన జీశభాసా కవిత్వ మనీ”- నుడివారు. 

పోటే ఇక్కడ అప్రస్తుతం అనుకోండి _ ఈ మధ్య 
నెవరో మతులు * తెలుగురచనలో నే మె రెండుపదతులూ _ 
అనగా “మార్ల.జేకి' పద్ధతులు వున్నాయనీ కడా సల 
పిచ్చారు. 

ఈ యేలవాటలు అజీవి సు గీవుని పట్టాభి పేక నమ 
యంలో, వాలి నంహోర నమయమున శ్రీరామచందుడు 
వచ్చినపుడు స్వాగతం పలుకుతూ వనితలు పాడిన పాటే 
యేలలని విమర్శకుల అభ పాయము. 

9) 
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ఈ యేలలు కెండునిధములుగా కనబడుతున్నాయి. 

ఒకటి : సుగీవుడు |శ్రీరామచందునకు కానుకలు 
పట్టుకొచ్చిన నమయంలో చెంచీతలు యేలలు పొడినారట. 

అపి యి లాగున్నాయి ఫ్ 

“ఛానువంశమునా బుట్టి 

దానవ కామిని గొట్టి 

పూనివరులానన్న్నూ తింపగా 

స్తీ రామచం డా 

పూసిముఖనూా నిర్యాహింపవా 

రాతినాతి జేసి పూరా 

రాతిచేతీవిల్లూ విరిచి 

భూత లేం దూ లెల్లా మెచ్చగా 

ఓ రామచర్యడా 

నీశతనూ నివాహమాడానా | 

_పరశురాము భంగపరచి 

భరతునకూ రాజ్యామిచ్చీ 

గురుడు బనుప నడవికేగా వా 

ఓ రామచం డా 

సురలు, భూసురులు మెచ్చగా.* 

నే, పెన పేర్కొన్నది యేలపాశు. మరి నిమ్మనాధుని 

వీరచితమయిన చిక్క.య్యచరిితలోని యేలపాటగా పేర్కొన్న 
ఈ [కింది పాట యింకోలావుంది చూడండి. 
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“గ్గరణు శరణు చేనరాయ 

నరణు శరణు జనపిభేయ 

శరణు చేవతాగాధ్యా 

సరణు వేదాంత వేద్యా 

నన్ని జన్మములను నిన్ను 

వనువూజ చేసినానొ 

కన్నులార నిన్ను జూడ 

కలిగానే పవ్మితమెతీ....,.” 

దీనినిబట్టి యేలలు రకరకముల ఛందస్సులలో వివిధ 

రచయితలు రచించివున్నట్లు మనం  నూహీ౦చవలసి 

య ౦టు౦దె. 

ఇటువంటి చేరి సారస్వతాన్ని గురించి పరిచయం 

చేస్తాను. 

గ 









ర్రనోల వాజ్బియానికి కర్తృత్వం వహించేది తల్లి 

హ్యాదయం. తెలుగుకల్లులు తమ పాపలకు ఉగ్గుతో పాటు, 

పాలతోపాటు ఆటపాటలూ, కథలూ గాథటూ నేర్పడంతో _ 

కావ్యరసాన్నీ , భ క్రిరసాన్నీ కూడా రంగరించి పోశారు. 

బాలలకు (పపంచంతో నిమి త్తంలేదు - కాని ఛ్లని 

వ్యత్తు తవుబే! తమకు ఈన్ద్య్వాద్వేపాలూ, కులమతాలయూ, 

చాచ్చుకగ్లులతో నంబంథంలీదు. అందుకే వారి చేష్టలు, 

శాంతులు, పలుకులు, ఆటలూ - పాటలూ వ ఒకరికో 

అందం అనివించి - ఆనందం కలిగించి - మశరందం కున్ను 

రించేవి కావు. విల్లల ఆటపాటలకు, చిలిపితనపు చిట్టిపనులకు, 
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"జే శిచినుకుల యర్ పశ్నలకు మురియని హృదయం _ 

చూడ్లని - వినని . నంతోవపడనివారు ఎవరు? 

ఆటంబాంబులను గురించిన ఆలోచనలు వారికి 

వుండవు. భయం, కుట = వారికి సంబంధించినది కాదు. 

లేదని బెంగా ? ఉందన్న గర్వమా 929 అవీ వవీ వారికి 

తెలియని విషయాలు ! తినడం, ఆడుకోడం, పాడురోడం _ 

హాయిగా త ల్రిఒడిలో జోలపాటల క మ్మదనం౦లో నిదుర 

పోడం- యివే వారి (పపంచ విషయాలు - యివే వారి 
మనోభావ మండారాలు !! 

వాలుకు, బాలికలు _ ఏకు విడివిడిగా ఆడుకుంటూ 

పాడుళొ నేవి, కలిసి పాడుకు నేవి అఆడుకొ జీవి కూడా చాలా 

అటపాటలు ఈ బాలవాజబ్బయంలో వున్నాయి. 

చెడుగుడు ఆట,  ఆకుఆట, కోతికొ మృచ్చిఅటలు; 

వాటికి నంబంధించిన పాటటూ బాలురసొత్తు; బుజబుజ 

శేకుల చెండి. ఆట పాట, ఉయ్యాలఆట, "తూరుశేపిల్చి, 

గా బ్బిళ్ళు లా “మొదలగు ఆటలూ నాటి పాటలూ బాలికలకు 

చెందిన కాపీరైటు వాక్కు !! 

ఈ ఆటల్లో - పాటల్లో పురాణగాథలు, జానపద 
కథలు, వీతులు, ఆరోగ్యఏవ యాలు బా ఆయుర్వేద రవా 

స్యాలు = భవిష్యత్ రథనారథ్యానికి పరుగులు = భవివ్యుత్ 

(పయాణానికి దారులు _ ఎన్నో వున్నాయి | 

మన (పాచీన వాజ్మయంలో ఆటలను పేర్కొన్నారు జా 

రంత ౨ 
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పాటలదాగరా ఆటలు = ఆటలదాగ రా పాటలు = 

ఈ రండింటి నంబంధ నమ్మేళనంద్యా'రా నారీరక బలం, విజ్ఞాన 

హేౌతువూ కూడా | 

పూర్వకాలంలో అనగా సుమారుగా నూటవబది 

వళ్ళనాటి కవి (నారాయణకవి అనుకుంటాను), ఒక సీస 

మాలికలో ఆటలన్ని ౦టిని ఒక లిస్టుగాయిచ్చి వర్ణించాడు. 

అలాగే |పాచీన సాహిత్యంలో మన ఆటల నర్షనలు చాలా 

చోట్ల వున్నాయి. మచ్చుకు ఈ (కింది పద్యం చూడండి ; 

“జూ చియు జాబిల్లీ 

బూచికన్ను ల కచ్చి 

గుడిగుడికుంచంబు కుంజెనగిరి 

చీకటి ముటికాయ 

చింతాకు చణుదులు 

పులియాటలును చిట పొట్లకాయ 

తూరనతుంకాలు తూనిగ తొవిగ 

చికుగుడు మొక నూట చిల్లక క 

డాగిలిమూతలు తనువిల యాలంకి 

గుప్పట గురిగింజ కొండకోరి 

చిక్క-ణ బిల్ల యు జెల్లెను గొడుగును 

పల్ల దీవ్రులు లక్కి బికి_ దండ 

గడ్జెరబోడి యొక్క_సి కొక్కుబయగా య 

పోటి నగీరనగింజ బొంగరనుఖబు, లి 

10) 
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అని తెలికినాడు = కొని లయుందులో చాలా ఆటలు 

యిపుడు మనకు విన రావు, కనరావు,.. 

(ప్రస్తుతం మనకు అందుబాటులోవుండే విషయాల నే 

పీికిదానుు : 
(a 

మన ఆంధ చేశ చరితను పరికి సే మహాకపి గురజాడ 

అప్పారావుగారు జానపద సరళిలో, కొన్ని రచనలతో 
కొత కొత రీతులలో భాపూసరస్యకిని అలంకరించారు. 

పుత్తడిబొమ్మా పూర్ణమ్మా లాంటి గేయాలు, ఇంకా 
తదితరములూ - ఈ జానపద ఫణతులలోనే నడచినటు 

మనకు కనబడుతుంది. ఖచ్చితంగా చెప్పాలం శే తెలుగు 

కవిత్వానికి కొత్త మెరుగులు పెట్టి స్యావహో రిక భాషలో 

కవన అల్లిన నవయుగ వై. తాళీకుడు - మహాకవి గురజాడ 

వానే, "రాను రాను చాలమంది కవులు ఈ ధోరణిళో నే 

రచనలు సాగించారు. ఈ నాటి ఈ తరహా రచనల కన్నింటికీ 
మూలపురుషులు అవురకపి గురజూడవాచే. 

చేటి బాలురే శేపటి సౌరులని గు ర్రిందిననాడు _ 

చేడు తొడిగిన ముగ శేపటి పూవన్న సత్యాన్ని అర్థం వేసు 

కొన్ననాడు = చాలపాటల యొక్క_ విలువను తృణ్లీకరించడు 

సరికజా, దేశానికి _ చేశ సౌ భాగ్యానికి మౌొాత్చీక గా యెంచి 

గౌరవిస్తారు _ పునరుద్ధరించి పూజిస్తారు. 

అంతటి. విలువ అయిన  వాలపాటలను తెలు 

చేశంలో సేకరించిననారు ఫొలదిమంది వున్నారు. స్ట్ "వేటూరి 
(వభాకర శాస్త్ర, (శ్రీ నేదునూరి గంగాధరం, (శ్రీ) కుకు మళ్ళ 
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కా మేశ్యర రావు, డాక్టర్. వీ. రామరాజు, వఎళ్హో రా - (వేను) 

కృప్షశి)”, పయాగ- మొదలగువారు ఇంకా మరికొందరు 
ea 

ఇశాలగీతావళి, పీలలపొటలు, గీ తాముంజరి, పాత పాటలు, 

భాలాన౦దం౦ం పాటలు,  భాలభావమొదల/గపనవి కొన్ని 

నున్నని. 

ఈనాడు పాతపాటల మాదిరిగా నే ఫొన్ని పాటలు రది 

స్తున్నారు ఫొంతమంది రచయితలు. ఈ రచవలలో కొన్ని 

జాననద సరళిలో _ చక్కగానే వుంటున్నాయికూడా, 

అందుకు తార్మా_ణ౦గా కొన్ని రచనలు యిసాొనుః 

ఈ (కిందిపాట రచించినది అవునకవి గురడాసనాగు. 

ఈ పాట “ము త్యాలసరా లు” అన్న పుస్తకంలో నిది. 

కఆటలపాటల పేటికలా రా 

కమ్మని మాటల కొమ్మల్లారా 
sr 

కలునల కన్నెల క న్నెల్లారా 

వీల లగన్న తలులారా 
"మెట్ ౧౧ ౧చి 

ఈ పాట చూడండి _ ఎంత నరళంగా ఎ నిర్మలంగా 

ఛాలలహృదయాలకు యిక్తై అంశులాగ ఎలా సాసచుందడో. 

అలాగే ఈ రచన శ్ర) చింతా దీశీతులుగాకు గచిం 

నది చూడండి. ఈ గేయం ోలక్క-పిడతలు” అను ప్టున్తకం 

లోనిది. 



76 మధుర కవితలు 

కీ ఇాజాలు రా నాన్న చాజాలు 

బబాలు వచ్చాయి భాజాలు 

నాజాలతొవచ్చె పల కీ అదిగో 
౧౧ జ 

పల్ల కీలో ఉంది పార్వతీ జీవి 
పార్యతీ జేవికీ జేజేలు నెటు =? 

రు 
ఈరచన ఎంత మనోవారంగా వ్రందంటాకు? భాజాలు, 

పల్టీ, పార్వతి - జేజేలు _ అన్నపదాలు పాప నేర్చు కోడం 
ఒకటి. ఆ చాజూలతోకూడిన పాలకీభో_ జే జేలు సెట్టవలసిన 
పార్వతి రావడం _ అర్థమవుతుంది. 

అలాగ నా (ఎల్లోరా) స్ఫంతరచన “ఎ రపూలు"” 
అను ఫు నకంలోనిది వినండి. 

“శా ణా మాసాన చవితై వెళ్లాక 
బొవ్ములా వెళ్ళండి కమ్మగా బిందు. 

(ఓ 

చెప్పలేదని తలచి రాకపోయేకు 
నందు కె ఎన్నెన్నొ వింతలురిటాయి. QQ 

బొమ్మలా పెళ్ళీ క్షీ (వా గాము లివిగో, 
కప్పడపుల ఓడి కోకిలా గానం, 

నెమలి నాట్యంతోటి హంసన్ఫ'ఆొ లు 
ఆప్పుడే గోకంత ఆరగింపూలు, 
తేనెటీగలు అన్ని శే నెకడవలతో 
చిలుక బంధువులంత పండ బుటలత్లో 

౧౧ టి వస్తారు తెస్తారు విందు చేయంగ 
రావాలి తప్మకా విందు గుడువంగా 
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ర , 

విందు జరిెేేచోటు వినిపించు వినుడు. 

జాజిపూలతోట మళ్లైపందిరిలో 

మూాధపఏిలత పక్క వుండార చెంత 

మంచిగంధపు మాను మంచాలు వేసి 

మళల్లైవూవులపాన్సు ఇల్ల ౦తే పరచి 

జం౦ండాకు దర్హాకు తోటు లేకుండ 

విందు వినోదాలు తెల నార్లూరు 

వేశాము యేర్చాటు చెస్తుతున్నాము. 

రావాలి మకువకా రావాలి సుమండీ 

రొజు రాణీగార్హ పెళ్ళి చీపండి 

అందుకే యింతగా పెళ్ళి వీలుప౦డి.”” 

ఈ విధమైన గేయాలను _ చక్కని శెలీ, నడకా 

వున్న గేయాలను ఎంతోమంది (నాస్తున్నా క, by కవిరావు, 
(శ్రీ చి. వి. నరసింహారావు, శ్రీ నార్ల చిరంజీవి శీ) ఇ. 
నభా మొదలగువారు _ ఇంకొ ఎంతోమంది రచయితలు 

(వాస్తున్నారు _ తయారవుతున్నారు. 

ఇాలసాహితిగా పేర్కొనదగిన జానపద చగేయూలను 
యిక్కడ పరిచయం చేస్తాను. 

పూర్వ కా లవు వీల్ల ల "గేయాలను ఎవరు రచించారో 

అంతగా తెలియదు. కాని, ఆ పాటలు మన తెలుగునేల 

నాలుగు చజెరగులా _ (పతితేల్లి నోటా కంఠస్సమై (పచా'రా 

నికి వచ్చాయి. ఈ పాటలు అ నేక కీగులలో అక (ప్రబో 

ధిత రూపాలలో రచింపబడి వున్నాయి. పూర్వ కాలపు శాల 

సాహితిలో ఎంత తేలిక భావ వాడబడిందో గమనించండి, 
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ఒహొ్క క్యా పనికి ఆటకు ఒక్క_క్కాపాట. చేచింది 

మొదలు వడుకిొ శేవరకు జరిపే (పతిపనికీ ఈ పాట -- పని 

విలువను _పతిబింటస్తుంది. అటువంటి నా టిలో కొన్ని పరి 

చయం చేస్తాను. 

ఉదయాన్నే చం౦టిపిల్ల వాడు లేస్తాడు. అలా లేచీ లేవడం 

తోచే మన యిళ్ళణో ఆముదము (ఉగ్గు పెట్టడం పరి 

పాటి. అలా ఉగ్హు పెళ్లే నవుయంలో పాడే ఈ పాటలు 

మూ డండి. . 

జీర్ణం జీర్ణం వాతొపీ జీర్లం 

గోరాలుతిన్న గుగ్గిళ్ళు" జీర్ణమై, +. 

అంటూ ఉగ్ణణోపాటు పాతకభలను రంగరించి, బోధించి - 

ఆఖరున 

“అబ్బాయి _(కౌగిన పాయో ఉగూ జీరమె 
౧ nf: రా 

కుందిలాగ కూర్చుని 

పందిలాగ పాకి 

వేడిలాగ వేచి 

నందిలాగ నడిచి 

“తాంబేలులాగ, ౨? 

అంటూ తన కొడుకు కుందిలాగ కారని, పండి 

లాగ పాకి, లేకిలాగ పరుగా త్తి-వాటిలాో వుంచి పుష్టికలిగి 

ఆరోగ్య నంతుడుగా అవాలని, ఆ తల్లి తన దీవెనలను పాట 

కూపంలో పాడుతుంది. 

అక్కడినుంచి స్నానానికి తీసుకు వెడతారు పాపని, 
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“అమ్మక డువు చల్లగా 

అ తకడువుచల గా 
న మ్ 

"లక్క లేని సా మ్మెట్టుకుని 

వుటం లేని బట్లకటి 
6 రు అటు 

అనుమూ తునుమూా 

మునిమనుములతో వరిలాలి, . 
p™ 

అంటూ తలకు నూనె పెడ్తూ దీవిస్తారు. అటు అ క్రిగారి 

వెంపూ, యిటు పుట్టింటి వంపూ సుఖంగా నండి ఆయురా 

రోగ్యాలతో వర్గిల్ల మని. 

స్నానం ఫూర్తి అయాక తలతుడిచి _ కాళ్ళిమో=ద 
కూర్చో బెట్టుకుని ఆడిస్తూ వాడేపాటలు వినండి: 

“గుమ్మాడమ్మా గుమ్మాడి 

ఏవూరు వెళ్ళింది గుమ్మడి 

వం తెచ్చింది గుమ్మడి 

వేలూ వెళ్ళింది గుమ్మడి 

వెలక్కాయ తెచ్చింది గుమ్మడి...” 
సై 

అ౦టూా ఆడిస్తూ ఊాప్రుతారు, అలా వూపుతూ పాటలు 

ూకుతూవుం కే చక్కగా ని దవోతారు పిల్లలు. అప్పుడు 

కయాా్యాలలో పరుండ బెట్టి చక్కగా పాడుతూ వ్లూవుతారు. 
* సమయంలో పాడే పాటలని లాలిపాటలనీ, బోలపాటలనీ, 
'య్యాలపాటలనీ వ్యవహరిస్తారు. ఈ పాటలను నలైన 

రునలలో చక్కని గొంతుతో పాడుతుంకే ఆ సమయంలో 
ద్రనాళ్ళిశే కునికిపాట్టు వస్తాయం'కేు ఆశ ఎర్యం లేదు. 
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ఒకవపళ ఎంత ఊపినా ని దవోక చంటిపిల్లలు విడు 

నూంచు పాడే యూ పాటలో పాపమోాదవుండే బలమైన 

_పేమకోొదీ తలి 
౧ ౧౫ 

ఈవడవకు వడనకు వెరి చల్లమ్మ 

వడీ స్పై న్కళ్ళు నిబాలు గారు 

పఏీబాలు గారే చే మాడలేను, = 

అంటూ తన, పేవును వెలిబుచుుకొని = శన బడ కనుల య బీ Aa“ 
స్ప పెట్టడం చూడలేక... 

“పాలన కారే బంగారు కండ్లా, , =” 

అసి వాపోతుంది తల్లి. అలాగే ఈ గేయం వపరికించండి = 

“కవిం రాచే తలి పిలలలకు తలి 
గ మట. ౧ MN 

పిల లకు న్ళ్ళోసి ఇ లలకు పరిపి,,లొ 
మెట్. మ్, 

అన్న పాటలో ఎంత ఆనందముందో? చంటి పావడని చూసి, 

ఎప్పుడు పెద్దవాడవుకాణా అని ఉప్విళ్లూ శే తల్లీ నంతోవం 

పటలేక, +. 
టు 

ఆడి -జ్రాంగా ముద్దు 

వాడి రాగా ముద్దు 

నటింట అబ్బాయి 
ల 

అనుకుంటుండి = అంతకంశే మాతృహృడదయం వం కోరకు 
క్షోగకుంది చెప)౦డి! 
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ఏ కండిసప్పు బద్దలు కావాలనో, బెల్లం ముక కావా 

లనో వడుసూ ఎంతకీ 'ఊరుకోక పోతే, తల్లి "పాపను బెదిరిస్తూ 

న్నృట్లుగా వాజే ఈ పాటలు చూడండీ, as 

“అదిగో బూచివాడు 

మన అటక మిదున్నాడు 

వీడు సే వాడు నిన్ను 

ఎత్తుకు పోతాడు. * ల 

అంటూ భయే పెట్టి మాయబుచ్చ చూస్తుంది తల్లీ. నాని 

అంతడా కొ ఛయ పేట్టిన తళ గారంతో. 

“అల్లరి చేయకన్నూ 

నికు "బెల్లము పెప్టిదనమ్మ 

అల్లరి చేయకమ్మా 

పల్లకీ ఇదిగోనమ్మ, 44 

అని ఓచార్చ చూస్తుంది మి. 

జడవేసుకోకుండానో, కాటిక పెట్టించు కోకుండానో 

గడబిడచేస్తూ ఉండే ననుయంలో తల్తీ _ తేన విల ఎంతే 

బుద్ధిమంతురాలై న నా _ పక్కంటి వీల్ల "ఎంత అల్లరిజైనా ఆ 

ఆ పిల్చ నే మంచిడాన్నిగా చూపిస్తూ... 

HE న్నత లి సీను 

కాటుక పెట్టించుకో వె 

వాళ్ళ అమ్మాయి చూడు 

నిను దూసి నవ్వుతో ౦ది” 

11) 
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అని పక్కి-_౦టే తోటిపిల్లల మాద తెలియకనే జ్వేవం "నేర్పు 

తార. ఇది మన పూర్వపు పాటలలో వున్న మహో 

దోవం. భయపెట్టి పనిచేయించడం, చ్యేషూన్ని పురి 

గొల్పడం అదియిస్తా ఇదియిన్తా ఈ పనిచేసావా? అని లంచం 

అలవాటు చేయడం మొదలు పెడతారు. 

ఈ పప్పూ, బెల్లం అలవాటు పెద్ద అయాక కూడా 

పోదు... వదైనా అవసర ముచ్చి దగ్గరకు వెడితే ఏం 

యిస్తావుః అనడం వరకూ ఈ అలవాటు “జెరుగుతుంది, 

కీ! చ్చ॥ కందుకూరి సపీశేశలింగం పంతులుగారు 

ఉత్తమమాత లతుణాలు శీర్ కక్రింద ఈ విషయాన్ని చాలా 

గొప్పగా చెప్పారు. కనుక పూర్వపు పాటలలో వున్న 

యిటువంటి ౬ లంచం, భయం, ద్వేషం _ అలవాటు చేసే 

వాటిని మన౦ మరచిపోవాలి _ వాటిని వదిలి పెళ్లై య్యాలి. 

చిన్నతనంలో ఉగ్లుతో రంగరించి - బోధించే మంచి 
విషయాలే పెద్ద అ మూక వీరి (పతిష్టలకు పునాదిగా 

వుంటాయి. చిన్ననాటి ఉగుబోధ లే శీవు కీరి కై బాటలు 

పరచి [ కాంతికి అంకురార్పణ చేసాయి. 

పాటలు ద్వారా ఆటలు $= 

ముననితనంలో కదల నవసరం లేకుండా ఉండేపని = 

వీల లను ఆడించడ మొక్కశే, పిల లను దగ్గర కూర్చో బెట్టు 
గ ౧౧ 

కుని _ ఆటల రూపంలో పాడే ఈ సాటలు గమనించండి. 

కక కాళ్ళాగబీ గంగానమ్మా 

వేగా చుక్కా వెలగా మొగ్గా...” 
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అంటూ ఆడిస్తారు. ఈ ఆటపాటల్లో చక్కని సనీర 

వ్యాయాను౦ కూడా ఉంది. ఇబే పద్ధతిలో భక్తీ, బలం, 

కలిగించే ఈ పాటలు వినండి: 

“తప్పట్లోయ్ కాళాలోం్ 

జేవునిగుల్లో బాజాలోయ్ 

అంటూ ఆడించి, మా పాపకు పాలూ, ఉహ 

అని నప్విస్తారు. అలాగే ఈ |క్రిందిపాట... 

“ఒకా ఓ చెలియా 

శంతూ రోకళ్లూ 

మూడూ ము చ్చేలుకా 

నాలుగు న౦దన్నా 

అయిదూ చిట్లిగొలుసు 

ఆగ్రా జవ్వాజి 

వడుం బేడీలు 

ఎనిమిది వెన్న ముద్ద 
తొమ్మిది కోవచ్చు 
పది పటిలేడు . 

అనే ఈ పాట అంకెలు చేర్చడానికి చాలా ఉపయో 

గిస్తుంది. అలాగే చంటిపాపకు అన్నం తినుసించు సమ 

యంలో వ వెన్నెల కాంతివోనోవుండి - చందనూ మును 

చూపిస్తూ, పిల్ల వాడిని మాయ పెడ్తూ ఈ పాటలు పాడతాగు, 

ఈపాటలు వనింటూాాం శే మన చిన్నతనం కళ్ళముందు కనిపించ 

డం లేదంటారా? 
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“ చందనూవు రాని 

జాబిల్లి రానె 

కొండెక్కి రానె 

కోటి వేలు తేవె 

సుడి గిన్నెలో 
డై 

పాలు పోసుకుని 

వెండి గిన్నెలో 

వనృదుగు పోసుకుని 

ఒలవని సండూ 

ఒళో వేసుకు 
మట 

ఒలచిన పండూ 

మతో పట్టుకు 

అలా అలా ఫం గొచ్చి 

అమ్మాయి కియ్య వే, .. 00 

ఈ పొట పాశుతూ, మధ్యమధ్య్వన కబుర్లు చెబుతూ 

అన్నం చుడితే ఎంత అలర పాపరెనా ఇకే బున తిన్చసామ. 
న Q రు అట 

అలాగే పపిప్రాపలకు - జతొక్క్ము_పలుు-లని నంభావణ 

రావడానికీ, నోరు సునాయానంగా తిరగడానికీ యీ పల్కు-లు 

నేర్చు తారు. 

ళక ధిమిత ధ్మిత 

ఏమి థిమిత? 

పసుపు ధిమిత! 
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ఏమి పసుష్టు 

ఇణాయ పసువు 949 00 

వలాంటి పాటలు చాలా వున్నాయి, 

అలాగే చబాలురలో చిన్నతనంనుంచీ పరిశీలనా పికి 

మను అభివృద్ధి చేయటానికి పనికివచ్చే ఈ పాటను పరిశీ 
లించండి;' | 

“ పీగ్రి పిరీ గుమ్మడీప౦డూ 

సీరెవ్యరోయ్ | 

దాగుడు నూ తె 

దండాకోర్ 

పిల్లీ నచ్చే, ఎలుక భద్రం 

ఎక్కడి దొంగలకడిశే 
గప్ చిప్ సాం బారు బుడ్డి ౭ 

ఈ పాట వ్యాయామాన్ని, పరిశీలనా పరిజ్ఞానాన్ని 
కూడా పాపలకు అందిస్తుంది. ఇంతేకాదు = ఈ రకము'లైన 
చాలపాటల్లో కొన్ని ఆయు కేేద రహాస్వాలు కూడా వున్నా 
యని అంటారు, ..నముచ్చుకు ; 

కళ దాం డప్టైద వెండీగిన్నె 

కాకి రాయి కొలు విరి? 

దానికేమి ముంధూ ? ,4” 

అసి (పశ్నీంచి అ 4 8 

“చేసాకు చేదూ 

చెలులిగణా 
Mn GG 
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నూనెమ్మ బొడ్డూ 

నూటొక్క సారీ 

పఫపూయవోయి నూరి 

పూటకొక్క_ తూరి 

అని సమాధానం యిస్తుంది. ఇటువంటి (పథమ 

చికిత్సా (పబోధితములయిన పాటలు యింకా ఎన్ని 

ఉన్నాయోకచా ? 

కొంతమంది గుంపులుగా చేరి ఆడుతూ పాడే యీ 
పాట చూడండి, ఎంత వ్యాయామం యిస్తుందో? 

“అల్లల్లా ఫ్రోడి పిల్లల్లా వీడి. 

గుట్టమిచా వీడి “గ గవ్యల్లా కోడ్. 

అంటూ పాటపాడుతూ _ ఆటలాడీ తిన్నది అరగించు 

కొంటారు పిల్లలు. అబువంటిదే ఈ భాలగేయం కూడా: 

“ఒకటీ ఒప్పిందం 
శఆండూ దటి తం డీ 

మూడూ గీమా ర్రీ 

నాలుగూ వేదాలు...” 

అలాగే __- 

“రాష రావే వాలా 

ఆడుతు పాడుతు రా వే 

ఒకటీ, రెండూ వయ్యారి బాలా 

రెండూ, మూడూ ముక్యాలబాలా, , 

అంటూ సాగుతుంది. 
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ఈ కోలాటం పాటను వినంకి - ఎంత ఇంవుగా, 
సొంపుగా - కాళయు కంగా - దృశ్య 
వుంటుందో ___ 

“ అటపి స్థలముల కరగుదనూూ 

వట పష్మతం౦ంబులు కోయుదనూ ! 

జనులారా గుమి గూడుదమూ 

జటకోలాటమిు చేయుదమా! 

నౌకరి నొకరి తా. 

నొక కుడియడవుల 

నొప్పూగ దీనిని తిప్పూదమా! 

మంచిగంధమూ తీయుదనూా 

వునోవారం7ా 

చెంచిత మెడకిది పూయుదవూా ! 

మలైపూవులూ కోయుదనూ 

మందయూాన ఫె బల్లుదమా 

కోతికొమ్మచ్చు లాడుదమౌా 

ఫోరివనంబుల వేరుదమా 

దాగుడుమూతా లాడుదనూ |! 

తేరువుల చాటున డాగుదమూా 

విప్పపువ్వులూ వరుదవమూ! 

విసువక మనమిపుడు పోనుదనూా !! 

పై పాటను గుడంగా కూడిన బాలికలు కోలాటం 
కరలు వేత ధరించి కధానాయిక కథ ఇజబుతూంశు మిగిలిన 
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జట్టు తిరిగి పాటను చెబుతుంటారు. ఒకరిని తప్పించుకు 

ఒకరు తప్పుకుంటూ, ఒకరి కోలాట కరలతో మరొకరు 

కొడుతూ, కాలి అడుగులు తాళం మాదిరి మూార్పుకొంటూ, 

వెనుకకూ, ముందుకూ మారుతూ, యింకా ఒకరిని తప్పించు 

కుని ఒకరు కోల వేస్తూ పాడే ఈ పాట, పేసేకోలాటం - 

నాలా యి౦ప్రుగా వుంటుంది - ఇటువంటి కోలాట పద్ధతులు 

యింకో బాలికోన్నత పాఠ శ్రాలల్లో చేయిస్తున్నారు. 

ఇలా గొబ్బి తట్టడం కూడా! నొబ్బిపాటలు చాలా 

_పాచీన మైనవి. * “గాబ్బియల్లో” పొచాంత పదం చాలా 

వోట్ల మనకు దర్శనమిస్తుంది. అన్నమయ్య గారి సంకీ ర్త 

లలో మనకు ఈ గొబ్బిళ్లు వినిపిస్తాయి!” కొలని దోసరికి 

గొబ్బిళ్ళో, యదుకుల సామికీ గాొబ్బిభ్ళో__అన్నది! 03 

ఈ కోలాటం పాటలూ, గొబ్బి పాటలూ సామా 

న్యం౦గా పౌరాణికంగా నే వుంటాయి! 

గంగమ్మ గౌరమ్మ అప్పు సిలైెర్మ డూ - 

గొబ్బియళ్ళో! గొబ్బియళ్ళో!! 

ఒక తల్లిబిడ్డలకు వైరము లేదు 3 
మంచి మంచి. పూళేరి ఒక రాసిపోసిరి 0) 

శానరాని కలువటేరి ఒక రాసిపోసిరి » 

వడుమూర లింటిలో వడొక్క-తూము 

వడొక్క్య. తూమేసి ఎల్లా కొలిపించే » 

ఎ ఫొనగిడి ఒక తూమేసి పారా కొలివీంఇ 30 

- షి ధీెపెడు తీషేసి గంగా శె త్రండీ 33 
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వర్ణనలు (పత్యతుం అవుతున్నాయి !! 

12) 

మంచి మంచి పూలేరి మామయ్య కంసె ” 

కానరాని పూలేరి గారమ్మ కంపె 0) 

అక్కనూ చెల్లినీ ఒక్క_రీ కచ్చా! 

— 'చెమ్మఆట అని పిలవబడే ఈ పాటలో అవతాన 
| 

కొొండకూ పూలు జుట్ట వే! 

అమ్మ నన్ను 

గోపాలకృష్ణుడనా వే?! 

చిన్నారి నామా లెట్ట వే! 

అమ్మ నాకు 

వన్నేలా సొమ్ము లెట్ట వే! 

ప్రుడని నన్ను పిలువవే 

అమ్మ నన్ను 

ఏకులాఖ్యా తి అన వే!! 

కుచ్చులా జడలు వెయ్య పే! 

అమ్మ నన్ను 

కూర్మావతారుడనా వే!! 

పతకాలు నాకు వెయ్య వే! 
అమ్మ నన్ను 

అయోధ్య రాముడనా వే!! 

చేతి వంశెలు నాకు పెట్ట వే! 

అమ్మ నన్ను 

_వెకుంఠ వాసుడనా వే1! 
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వేలికుంగరం నాకు పెట్ట వే! 

అమ్మ నన్ను 

వెలలేని కృష్ణుడనావే!! 

మొలకు గజ్జెలు నాకు పెట్టవే! 

అమ్మ నన్ను 

మోచతూవతారుడనా వే! 

కాలిశందచెలు నాకు పెట్ట వే! 

అమ్మ నన్ను 

కలికానవనతారుడనా వే!! 

ఒళ్ళంత సొమ్ము లేయ వే! 

అమ్మ నన్ను 

వ(జాల వాసుడనావే!! 

పటుపంచలు నాకు కటవే! 
టు లు 

అమ్మ నన్ను 

పార్వతీ తనయుడనా వే !! 

పండుగలకు సంబంధించిన పాటల్లో అట్లదద్ది, 

ఉయ్యాల పాటలు (పథాన మైనవి.అట్రతద్ది బాలికలే సంబం 
Q_ ౧౧ (6 

ధించిన దైనా, (వతం, పూజ మినహాయించి మిగిలిన అన్నిటా 
అంచు అట్లు. తిమ్మోనం తిన డంలోనూ, ముంతే, కింద అన్నం 

తినడంలోనూ, పిల లతో తెల్లవారుజామున శేలేచి రురుచు 
కుంటూ, ఆడి, పాడి, ఊోయలలూగి _ గెంతడంలోనూ 

శాలురకూ పాలువుంది ! 
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గంగి mn 

తేచి రారండోయ్ !! 

పీటా కింద పిడికెడు బియ్యం 

వెన్నెల వెలు గుల్లో ఒక గూవు అటు ఒక | గాప్ర 

యిటు నిలుచుండి పెళ్ళి ఆట అని ఆడుతారు. 

చిట్టి మో ేవిటివా "బే 

చిట్టక్కా-మి శేనుటివా చే! 

పూర్తీ మో రేమిటివాే!! 

'తావుర మొగ్గల్లా!! 

చిట్ట మేం న్యాపారులం 
చిక్షైక్కా మేం న్యాపారులం! 

పూర్తీ మేం వ్యాపారులం! 
పూర్ణ క్కా మేం న్యాపారులం ] 
తామర మొగ్గల్హా!! 

చిట్ట మోగా వ్యాపార మేమి? 

చికు క్కా మ్ న్యా పార మేమి! 

పూర్త మా వ్యాపార మేమి? 



మధురకవితలు లత 

పూర్షకాాా 5 వ్యాపార మేమి 

తామర మొగ్గల్లా!! 

చిట్ట మేం రత్నాల వ్యాపారులం 

చిక్టెకా మేం రత్నాల న్యాపారులం! 
రులం 

౦ వర్ష శా 0 రత్నాల వ్యా ల 

“తెముర మొగలా 11 
౧౧౫ 

గుజగుజచేకుల వీలుందా? 

గుజ్జూ రేకుల పిల్ల వీలు౦ డా! 

సామి దండల పిధుందా? 

సపారాజులుమెచ్చే. పిల్వందా!! 
fr 

గుజగుజశేకుల పిల్లుందీ! 

గుజ్జా కుల పిల్తుంది! . 

స్వామో దండల పిలుందీ! 

నపారాజులు మెచ్చే విల్లుందీ!! 

గుజగుజ రేకుల విల్లాడున్నా డా? 

గుజ్జా రేకుల వీల్లాడున్నా డా! 

స్వామిదండల పీల్లాడున్నా డా! 

సపారాజులుమెచ్చే పిల్లాడున్నా డా! 

గుజ గుజరేకుల సిల్హాడున్నాడు! 
గి 

గుజారేకుల పీల్లాడున్నాడు. 
జ్ర ౧౧ 

స్వావిాదండల పిల్లాడున్నా డు 
౧౧ 

నవారాజులు మెచ్చే పిల్లాడున్నాడు!! 
మట్, 
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గుజ గుజ శేకుల వీల్ల నిస్తారా? 

గుజ్జారేకుల వీల్ల నిసారా! 

స్యావికాదం౦డల వీలనిసారా? 
గ లి 

సహనాజులు మెచ్చగ కీలనిసారా!! 
౧ చాలి 

గుజగుజ రేకుల కట్న మెంత! 

గుజ్జాలేకుల కట్న మెంత! 

స్వా మోదండల కట్న మెంత? 

నహారాజులు మచ్చగ కట్న మెంత? 

పజ గసజ శేకుల జరీకుచ్చులు! 

గుజ్జా చీేకుల చం దహాత్రాలు | 

స్వామి దండల ఒడాణ౦ 
ర్ య 

నవారాజలు మెచ్చగ సూదీడూ !! 

గుజ గజ జేకుల మాకొద్దూ 

గుజ్జా రకుల మాకొద్దూ! 

స్వామి దండల మాకొద్దూ 

నహరాజులు వెచ్చగ నూాకొద్దూ!! 

ఉజగుజశేకుల పిల్లాడి కట్న మెంత! 

గుజ్జాశేకుల పిల్లాడి కి కట్న మెంత? 

స్యామాదండల్ పిల్లాడి కట్న మెంత? 

సనహారాడాలు మెచ్చనగ విల్లాడీ కట్న మెంత?? 

సజ గుజశేకుల రన్రషంగరాణూ 

గుజా రేకుల కడియాలూ! 
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స్వామోిదండల చశర ములటూ! 

నవారొజులు మెచ్చగ నుళాయి!! 

గజగుజ రేకులు మాకొద్దూ 

గుజ్జా రేకులు మాకొద్దూ! 

సామోాదం౦డలు మాకొొద్దూ! 

సహారాజులు మెచ్చగ మా కొద్దూ!! 

గుజగుజరేకుల చీనాంబరాలు తెచ్చాము! 

గుజగుజ రేకుల జ ల్తరురవికలు తెచ్చాము! 

సా్యామాదండల పండ్లూ పసుపూ తెచ్చాము! 

సవారాజులు మెచ్చగ పెండ్డికి వచ్చాము !! 

ఆటలు ఆడుకుంటూనూ, పాటలు పాడుకుంటూ 

కూడా పిల్లలు తమ పంటలు బాగా పండాలనీ, గాదెలు 

నిండాలసీ, అమ్మ వండితే తమ బొజ్జనిం డాలనీ కోరుకొనే పసి 

హృదయపు లోతు ఎంతటిదో??? 

వానలు కురవాలి 

వగిచేలు పండాలి 

బుడునో బుడుగో! 

నమూగాణ చిండాలి. 

మాడదాసి దంచాలి 

బుడునో బుడుగో,। 

మా అమ్మవండాలి 
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మా బొజ్జ నిండాలి! 

బుడుగో బుడుగో!! 

ఈబుడునో బుడుగో పాట గిరగిరా తిరుగుతూ పాడ 

తారు! 

ఒక చేతిమోద ఒక చెయ్యి పెట్టి ఆడుతూ పాడేది 

ఈ పాట. 

గుడిగుడి గుంచం 

గుండా రాగం! 

పాములపట్నం౦ 1 

పడగా రాగం! 

కతెనా బదెనా+! 
వై (ఎ 

వెన్నిళ్ళా! చన్నీ ళా! 

అలాగే చంటిపిల్లాడిని నవ్వించడానికి ఆటగా 

పాడేది ఈ పాట: 

చేతులు కడిగి 

అంటా ేసి 

పప్పు పెట్టి 

బువ్వ పెట్టి 
ఎ రు 

క్యూ బేసి 

నెయ్యోసి 

నవారోసి 
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మజ్జి గోసి 

అతారింటికి చాశేదోయ్? 

అంబలికుండకి చిశ్లేదోయ్?? 

_- పాటలుపాడి ఆడిన్లూ అందులో నే బాలలకు భ క్రి, 

నీతి గరవడం బాలగేయాలలో ఒక (ప్రత్యేకత! అందుతో 
పాటు మన వంటల వేర్లు, వాయినరుసలు, వస్తువులు, చేముళ్ళ 

వేర్ల నేర్పడంతోపాటు ఆయుశ్వేద రహ శ్యాలుకూడా రంగ 
రించి "నేర్పడం చాలా గొప్పకదూ మరి! 

కొండమోాద 

వెండిగిన్నె 

కా క్కి రాజు 

కాలుసిరి 7” 

దానికేమి మందు? 

అని, కాలువిరెగిన కొకి,_రాజుకు మందు వమిటో 

ఈ పాకు చెబుతూంది; 

వేపాకు చేదు 

'వెలులిగడ 
MMM (ఉర 

నూనాయి బోడ్డు 

నూటొక్క. చార 

== అనీ మ౦దుకూణొ చెప్పీ ఆయుర్వేద న్యూతం 

(పబోధిస్తుంది. ఇటువంటి పదాల (ప ల్యేకత నింత పిలు నైన 

దంటారు! 
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ఈ విధంగా పాటల ఆటలను, ఆటలతో కూడిన పాట 

లను వరిచయం చేసుకు రా వాలంజే _ నేను ప్రత్యేకం ఇభాలల 

కోనంభాలకవితలకు (జూనపదృనంబంధించి తయారువేసినీ బాల 

గీతాల) ఫు సకం అంత అవుతుంది. ఇక్కడ మచ్చుకు కొన్ని 

మాత మే పరిచయం చేశాను! ఆఖరున మన ఆటలను పరి 

చయంచేసి ముగిస్తాను. 

ఈ చెడుగుడు దోబూచి చిట్లపొ ట్టకాయ 
గుడుగుడుగుంధదాలు గూవనాళ్ళు! 

చీకటి మెటికళ్ళు సిరిసింగనావ త్రి 
కుప్పిగంతులు నెట్లుకుంది కాళ్ళు! 

తూరనతువాలు గీరనగింజలు 

గుజగుజ రేకులు గుంటచాళ్ళు! 

వింపిళ్ళు కుచ్చెళ్లు పిడిగృద్దులాటలు 

డాగిరి _ముచ్చులు, తన్ను బిళ్ళ! 

బొమ్మరాలున్యలపోటీ వె న్నెలకుష్ప 

లప్పుళావాలంకు లందలములు! 

పుట్ట చెండ్డుప్పన బక్షై లచ్చునగండ్లు 
పిల్రదీపంబులు పిల్ల గోళ్ళు 1 

గంజనగా లీనెగాజులు నాల్లు 

క౦చాలాటబట్టిన గో లెలాశే! 

ప కెటబొమ్ముల “పల్లీండ్లునో మన 

గంటలు గుజ్జెన గూాళ్ళనండి! 

కోల కోతుల గొ బ్బెళ్ళు కుం బెన గుడీ 

13) 
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గచ్చ కాయలు కలుమూాసి గంతేలల్లి 

చిక్క_నాబిలలోటిలు చిందెనయన 
౧౧ ౧౧ 

నొపునాటల చుర్ణయి యునిదలార 1"? 

నూాడం౦డి-ఎన్ని ఆటలు వున్నాయో ఆడుకోడానికి! 

మరి అన్ని ఆటలు చేడు ఆడుకోడానికి అంత సమయముండా 

అనేదే ఆలోచన! _ (పళ్న!! 

నున ఆటలను గురించి ముఖ్యంగా (ప్రాచీన క్రీడలను 
గురించి మన  పాచీన కాన్యాలలో (వశ స్తి మెండుగా 

కనుపిస్తుంది - దీనినిబట్టి పైన మనం చదివిన ఆటలు' అన్ని 

వాలా (పాచీనమైనవని మనం గుర్తించ గలుగుతాం! 

ఈ విధంగా ఉదయం శేచింది మొడలు తిరిగి నిద్దుర 

ఫోయేవరకూ - జరిపే వతిపనికీ వపాటలదా( రా- ఆటలచ్యారా 

నంరత్ష్సణ జరుపుతారు ౬ పిల్లలకు అందులోనే చక్కని 

సితులూ, కథలూ నేర్పుతారు! 
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తశ్రైలుగు సాహిత్యంలో జాననన వాబ్మయానిది ర్డీ 

(వ శ్వెకత = అందులో (న్వ్రీలపాటలది మరో (ప్రత్యేకత. 

జానపద గేయ వాజ్మయంలో (పమదల (ప ల్యేకత 

చాలా కనివీస్తుంది - (పమదల పెదిమలనుంచి వెలువడే (ప్రతి 

పాటా, పదం ఒక (ప త్యేకతనీ, గౌరవాన్నీ రంగరించుకొని 

మూనవ హృదయాలను చక్క_లిగింతలతో ఈాయలణూప్ప 

శుందంళు ఆశ్చర్యం లేదు. 

తొట్టిలో పాపను పరుండ బెట్టి నిదబుచ్చుతూ పాలే 

గాలి పాటలు మొదలు వృద్ధాప్యం పొంది జీవితానుభవాలను 

ఎ తీకరించే తత్వాలదాకా ఏరి గళాలనుంచి గగన వీధి దబ్బ 

ల్రైలాగభావపూరిత మైన పాటలు ఎన్నో వెలునడు తాయి. ఒక్క 
"నా. యై 

PREP —_ 
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మాటలో చెప్పాలం పే-నూ నవజాతి_పతిబిం బాన్ని పతిధ్వనింప 

చేసే సాహిత్యం త్రీలసాహిత్యం అంకుచాలు. చూడండి; 

'తెలుగుపకుచు నిలువని వాకిలి, గడప, ఉత్సవం, "పెళ్ళి; యిల్లు 

వముంది? ఫుషషునితోపాటు, సంభఘంతోపాటు, సమాజంతో 

పాటు అన్నిరంగా లలోనూ._అన్ని వెంపులనుంచీ స్రీ మునకు కనిపి 

స్తుంది. మన తో సహకరిస్తుంది. సహజీవనం సల్పుతుంది-కష్ట నష్టా 
లను సమానంగా పంచుకొని సమాజపు పల్లకీని ఓ భుజంతో 

మోస్తుంది - అందుశే త్రీ లేని కావ్యం, కథ, కబురు-గడస 

వాకిలి లేదు. అలా కీ వేం వాకిలీ వున్నా కీరవాకి బీ అది, 

మకరందం లేసి మందారమే అష, నిందూ, పసందూ లేని 

ఓ నందే అది. అటువంటి ఘువతరమూ, పటుతరమరా అాయిన_ 

మధుర మా-మహీ మాని(తే మూ! ,అయిన (వనుదల (ప్ర ల్యేకత 
తీ 

లను వమూపించే , నీలపాటలను పరికీజా: 
ర ది 

6 స్రీ సూర్యనారాయణా మేలుకో 

వారి సూర్యనారాయణా మేలుకో, , 

అంటూ మనయిళ్ళలో ఆడవాళ్ళు ఉదయపు సమయా 

లలో మేలుకొలుపులు పాడుతుంటారు, కాని మేలుకొలుపులు 

వీవి నిన్నా అంత ఆశ్చర్యం లేదు. కాని, ఈ మేలుకొలుపు 

పాటపిం కు చాలా ఆశ్చర్యం వేసుండి. ఎంవముచేతన ౦కే... 

లోకాన్నే మేలుకొలపవలసిన నారాయణునికి యింకో 
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మేలుకొలుపు ఏమిటి? అని. సూక్యునితో నే లేచి, నూర్యుని 

తోచే నిదురించే మనం-సూర్యుని మేలుకొలుఫుతూ పాడడం 

అంశ ఆశ్చర్య మేకదూ చెప్పండి. అటువంటి (ప చ్యేకతలు 

ఒక్క స్రీ సాహితిలో వుండి అనుకు ౦టాను. 

అసలు త్ర సాహి తిలో పత్యేక స్థానం అలంక 

రించుకొని నున్నవి వేబుకొలుప్రులు. 

ఈ మేలుకొలుపులు - భూపాల రాగంలో - మహో 

నందం కుమ్మరిస్తూ మన ఆడవాళ్ళు ' తెల్లనారు సమయపు 

పిల్ల తెమ్మెరలు ఏస్తూన్న నమయం౦ లో వీటిని పాడుతుంటారు. 

మన తెలుగువారి నిత్యజీవితాన్ని పతివింవించేవి ఈ (స్త్రీల 

పాటలే. తరచిచూ స్తే ఈ స్రీలకు సంబంధంలేని రచన, చరిత, 

సంస్కృతి లేదనిపిస్తుంది. ఉయా్యలనుంచి యుద్ధందాకా 

ఈ యప నంబంధం కనిపిస్తుంది. 

యతగానాలు [వాసిన కపయి తులు నున్నారు, 

యుద్దాలు సలిపిన ఏరనారులు వున్నారు. చూడండి సీతా 

-జీఏ కూడా యుద్ధం వేసిందట. పనగాడీి సన్యాసి రచించిన దశ 

కంఠుని రామాయణంలో దశకంకుడు (రావణుడు) మరణా 

నంతరం-శతకంకుడ నే రాతుసుడు రావడం.-అతే నికీ రామునికీ 

యుద్దం జరగడం-అందులో అంశ ఆ యుద్ధంలో సీ-తా"దేసి 

కూడా పాల్గొన్నట్లు తెలుపబడింది. 

అక్క డడాకొ ఎందుకు, మన తెలుగు (గ్రామాలలో 

కదురకుపాట అని ఒక పాటవుంది. 
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“వడుకు వడుకూ కదుర 

వడక చే కదురా 

వకుల బుటంతే 
nn ఈం 

ఎలురిడినంతే 
రాం 

వేకు ఒక బార 

ఎలుండి నంత 
(nN 

నా యేకు లెపోయె 

నా శేమి చింత! 

ప ్ తిపుల్లక్క- 
రాట్నాల రా మక్క- 

రావె పోదాము. 

అని పాడే ఈ త్రీ మనోగర్యానికీతార్హాణంగా 

చెప్పనగిన,.. 

“క దురు సలాగుం౦ శు 
“మెట్. 

కదలింతు నోల్కొా-ండ, +.” 

అని చెప్పిన స్త్రీయే ఆఖరున వమంటుందో.ఆ పాటలో 

“ముగణడెందు కే తగని 

మగడెందు కీ.” 

అని, ఈపాట ఏమితి అంటామి ఈ కదురుపాట పలైవారి 

కర్థిక జీవనానికి చక్క-సి అద్దము. త్రీ యొక్క ఆర్థిక పొర 
శరీ త్రమే మగవాని జలుమునకు మద్దత్తు. కదురు చల్ల సుంశే 

కనని మగిడెందుకూ? అని పేర్కొ. న్నారు. 
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ఈ పాటనే తెన్నేటి సూరిగారు యింకోలా పీర్కో 

న్నారు. మొదటిపాటంతా సెపాటలాగో సాగుతుంది. శాని, 

ఆఖరున మగడెందుశే తగని మగడెందుశే...అన్న చరణా 

నికి బదులు, ..మేగడు యుడానికిపో జే నంతోవంతో వకులు 

వడుకు_౦టాను_-జ్రీశసాగ్థితం త్రంకోనం భ్ _ర వెళ్ళాలి. 

ఢిల్లీ చల్లగుండాలి అని. 
వమైనా వనాడూ శ్రీ చేశంకోనం _ జాతికోనం _ 

పాటుపడేది అని తేలుతుంది. తీ వాబ్బయంలో యిటు 
వం౦కీి ప్రక్యేకతలు వన్నో వున్నాయి, 

“వీడుధటొండలవాడ 

వెంకటా రమణా 

మేలుకో తెల్హార వచ్చను, అం 

అంటూ పాడుతుంే _ భ క్రిరనము హృదయాలలో 
(పవహిస్తుంది. ఈ 'మేలుకొొలుపులూ మొదలయిన పాటలు 
తెలుగునేలలో ఏ ఒకమూలనో -పాడుకొచేని. వీ ఒకరో 
(వాసినవీ కావు. నేలనాలుగు ెరగులా పాడుకుంటారు. 
నున తెలుగుహృదయాలనశే (పతిధ్వనింప జేసాయి యోపాటలు. 
అటువంటి స్శ్తాలత్వ్య౦ం చేకూర్చులో బే భాష సులువు. 
సాఫీగావుండి, కేటతనంతోపాటు మాధుర్యాన్ని కూడా పొంది 
వుంటుంది. 

న భ్ శ్రీల పాటలలో విశేష మేమం శే = కొన్ని పాట 
షటుగా ద్శందార్థాలూ, కల్సితాలూ వుండవ్ర. 

14) 
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“శర జాతీ నిండు వెన్నెలలో | పెండ్లివారి బండి 

(పయాణంలాగా వుంటుంది యా స్రీ సాహితి” అలాగా 

సాగుతుంది ఈ ఫద జాలం. 

“కలుకో: (శ్రీరామ 

మేలుకో రఘురామ 

మేలుకో గుణధామ 

మేలుకో, + 

దీనుల రహీంప 

దీశో వహించినా 

"దేవ నా "వేగ మేలుకో” 

ఈ మేలుకొలుపుషాట మానవ హృదయంలోని 

వేదననూూ, ఆవేదననూ ప్రతిధ్యనింవ జేస్తుంది. శ్రీరాముడు 
శేలుగువారి అధిష్టాన చైవం అన్న సంగతి ఆందరికీ తెలిసిం డే. 

ఇంట్లో అతనిపేరు, సీతమ్మ "వేఠూా' పెట్టని తెలుగువారు 

చాలా తేక్కు_వ, ఆ మహిమాన్విత నానూలను పఏింజేశే 

"తెలుగు హృదయం పరవళ్ళు తొోర్కుతుంది. వ తెలుగు 

వాకిట చూసినా రామాయణ కాలవేపాలూ, నీతా కళ్యా 

కాటా భజన గోష్టలతో జెలుగునాడంతా రామునుయు మై 

ఓయని పల్కు-తూ వుంటుంది. అంతకంకు తెలుగ ఆడబడు 
చుల హృదయాలు ,సీతమ్మ పీకు, ఏించేనే పాలకడలిలాగ 

పొంగులు వారుతాయి. 
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శ్రే సీతమ్మా 
"లేచే ముద్దులగుమ్మా 

తేవే బంగరుబొమ్మ లేవే, + 
- 6 

అన్న పాట కెలియిని శ్రీ హృదయం తెలుపనొడున 

కనువీం చదు, | 

కష్టం వచ్చినా, సుఖరిలో తెలియాడుతున్నా, శిరా 

ముని తలవడంమ్యాతేం మరువకు, నురువలేరు ఆంధులు _ 
అదే వారి (వ త్యేకత. 

కాని ఈ మేలుకోలుపులు అశేనీ వమిటి? చేముడు 
నిదపోవడం ఆనేదీ వున్న దేసీ _ అలా స్మీదలో మునిగి (ప్రజా 
రతుణ కృషి. మరచిపోకుండా, భక్తులకోసం మేలుకొనవముని 
ఎప్పుడో మేలుకొనే ఉండుసుజూ ఈ దీనులకోనం అన్న 
అర్థం ఇందులో ధ్వనిస్తూంది. 

(్ర్రీల పాటలలలో ఉయ్యాల పాటలు చాలా మనో 

హారంగా వృంటాయి. ఈ పాటలు అచేక వకునలలో వుండి 
చివరన ఉయ్యాలా అన్నో లేక ఉయ్యాలో అనో (ఊతపదం 
చాడబడుతూ వుంటుంది. 

ఈ పాటలు పాపలను ఉయ్యాలలో పరుండ బెట్టి డఊగిం 
చడం మొదలు ఆట్లతద్దిలో పెద్దలు (కౌడు ఉయ్య్యాలలూగి, 
కోతలూ, ఆఊక్పులనమయాలలో వవో ఒక కథను చెబుతూ 

టు ఖీ 
ఆఖరున ఉయ్యాలా అంటూ ఈ ఉయ్యాలపోటలు పొడు 
తుంటారు. 
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అసలు యీ వుయ్యాలపాటలు అనేసి ఉయ్యాల 

అ నేది చిన్న వారిశేకాదు, (పేమోా ప్రేమికులు, భార్యా 

భర్తలూ, వారూ పీరా వమికి (అందరూ. సరదాగా పాడు 

కుంటూ ఊగుతారు. ఇందులో “అంత (ప్రత్యేకత కనబడు 

తుంది. 

అంత ప్రత్యేకత "లేకుంశు పెద్దన్న గారంతటి నారు 

కూడా ఇలా పేర్కొంటారా చెప్పండీ! కవిక్వం చెప్పడానికీ 

ఉండవలసిన హంగులను పేర్కొంటూ. 

“నిరుపహాతి న్థలమ్ము 

రమణీ షీయదూతిక అందియి చ్చు 

కప్పుర విజెంతోచాటు. 

బంగరు తూగుటుయ్యల, 6 9! అన్నారు. 

చంటిపిల్లలను నిదబుచ్చడానిశే కాదు - ఆఖరికి. కవి 

తో్యపాసనకూ ఈ ఉయ్యాల కావాలన్నారం శే యో 

ఉయ్యాల పాటలో ఉండే ఘనత ఎంతదో అంటారు? | 

ఈ ఉయ్య్యాలపాటలు . అటు వ్ ట్టు కొమ్మకో, 

_వేలాడగట్టిన పాత చీరలో పరుండి. ఆడుకునే బీడ పసికూన 

నుంచి, ఇటు అంత౩ప్రురసౌధాలలో చక్కని తూగుటు య్యా 

లలో ఊగే కలవారి బడ్డదాకా యయా, ఉయ్యాల , పాటల 

మధుర గాలుల మధ్య సీ దవోయి = ఆడుకోవడం నహజంగా. 

జరుగుతూం౦టుం౦ది., 
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వారూ ఏీళణూ అనే భీదం లేకుండా అన్ని తరగతుల 

లోనూ యీ పాటలకు విలువ. గౌరవం, స్థానం వుంది _అ టే 

యీపాటలకున్న (ప్రత్యేకత, ఆకర్షణ, 

అలాగే శ్రీల పాటలలో తలుపుదగ్గర పాటలని 

పాదేవి ఉన్నాయి. ఈ పాటలు వ చేవుళ్ళమిాదో పెట్టి పాడు 

"తారు, 

నీ 'కాంతావు 

చేసి నఖుడను 

భీఘుంము వాకిలి తీవే, సీను 

ల్ు ము వాకిలితీ వే” 

అని భర్హ అడుగుతాడు - అందుకు సమాధానంగా... 

“ఓకాంతుడ నీ 

గుణములు తెలిసెను 

ఊరి వెళ్ళగదో యీ . నీవు 

టాం కీ వెళ్ళగదో యి --- 

అని భార్య సమాధానం యిస్తుంది. ఈ పాట యిలాగే సాగి 

ఆఖరున రాజీగా అంతమాతుంది. 

వమిటో _ ఆ పరాత్సరులలోశనే ' ఒకరిమొద ఒకరికి 

యింత అనుమానాలయి శే ఇక మూనవమా తులలో వ్టిని 

గురించి ఆలోచించాలా చెప్పండి. 

అక్క_డదా కా ఎందుకు అందుకే ౬ _బహ్మాంగారను 
కుంటాను, ** - 
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“రాముడంతేటీవాడు 

రమణి నీతనుబాసి 

అడవులా పాలాయరన్నా,.. 

అని సెలవిచ్చారు. 

ఈనాడు జీవితాలే కారడవులయినప్వుడు యిక ఆలో 

చన శే తావులేదు. అజీకాదు . చేడేకాదు _ నాడూ ఇద్దరు 

'్చఊఊలమధ్య తన భర్తల అందచందాలను గురించి ఎంత పట్టిం 

పులు వుంజేనో చూడండి; 

ఈ సంవాదము సాకీ, లమ్మే మథ్య సాగుతుంది, *. 

“గాం దేవి సీ శంభు దేవునకు 

గళమున నలు పేమమ్మ, + .” 

అని లమ్మీ గారిని అడుగుతుంది. ఆ మూటకు గార ఎంత 

సూటిగా సమాధానం యిస్తుందో చూడండి. ,, 

“నారీవముణి నీ విన్గుదేముడూూ 

నలుపు కాదే కొమ్మా...” 

ఆని. 

జలా యిద్దరిమధ్య నడుస్తుంది = ఈ నంవాదాలు 
చూడ ముచ్చటగాను, వినసొంపుగాను ఉంటాయి, ఈ 
నంవాదంలో గొప్పతనం హారిహరుల అవతాఠళాలు కళ్ళకు 
కట్టినట్టు చ్నితించడం గమనార్హం 

ణక సీ)ల సారస్టతంలో నంచేశాలు చూడండి. 

జోనపద సాహీరితోకూడా కాన్యూలలోలాగ_ మేళుసంచేశం, 
దమయంతి, హంస సరిచేశంలాంటి సంజేశాలూ వున్నాలు. 
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పశతులద్య్వా రా; మేఘాలడ్యా రా తమ సం జేశాన్ని 

(వీయునికి తెలియ చెప్పటంలాంటి రచనలు చాలావున్నాయి. 

అటువంటి చే యీ గేయం. ఈ గేయంలో రంగనాథుని జాడ 
తెలియక ఒంటరితనాన్ని భరించలేక అలా వెన్నెలలో 
కూర్చుని తన బాధను రంగనాథునికి చెప్పమని చందమాను 
జ్వారా నం చేశం పంపుతుంది లమ్మేబేవి. 

“నా వెన్ను దన్నూ కో 

నాడూ జన్నీంచినా 

చందమా నూ 

నా నగభారులతో 

నా మనవి జెల్పావే 

చం౦ందమామనూూ. 

నిన్నా నీ పొద్దూన 

తిన్నన్న మే గాని 

చందనూ మా 

సి కన్నులనే 

నన్య మెరుగసయ్యా 

చందమామా. 

పాలానం దునీ యింట 

పుట్టినా మరా మనము 

చందమా నూ 

ఇంత పగతూడ వె నన్ను 
a 
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బాధింప్రుడది యే ము 

చందమామా =” 

ఇందలిభావం ఎంత వాదయం౦గముంగావుందో గమ 

నించండీ.చిలు క మ్మద్వారా (శ్రీకృమ్లునికి రుక్నిణె సం'చేశం 

పంపడం ఏన్న చే. ననే నలముహోరాజు హూంనడాంళా రాయ 

చారాలు పంపిన సంగతి చదిపింబేకదా. పోతే నీతాచేవి 

'రాములవారికి రాయచారము౦పిన విషయము వాటడ్యారా 

మనకు విదితమే - అది ఎలాగుందో వినండి... 

భూ దేఏ కూతుర్ని కోయిలారో 

జనకుని కూతుర్ని కోయిలారో 

దశరధుల కోడల్ని హోయిలారో 

శాంతకు మరదల్ని కోయిలారో 

రాఘవుల చేవిని కోయిలాలో 

నల్హనయిన వారె కోయిలారో 

నవ్వుచూవుందుే ఫోయిలారో 

(శీరామచందులే కోయిలారో 

భర్తను విడిచుంటి కోయిలారో 
అహార నిద చేకుంటి కోయిలారో 

రాము రమ్మని చెప్పు కోయిలారో 

మెడడి హోరం యిస్తు కోయిలాతో 

పటీచేసిన పనులు కోయిలారో 
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ఉపకార మైయుం౦డు కోయిలారో ,, 

ఎంత ఇంపుగా నం జేశం 'నడివించాడో ఇ౦దులో కవి గమ 
నా రం. 
ల 

అలాగ అన్న గారితో చెల్లలు నలపహశీ ౫7 చెబుతున్న 

ఈ పాటతో ఎంత య దార్థత, జీవితసళ్యం ఇమిడి వుందో; 

“ఊరి ముందరి చేను 
చేయకుర అన్న, 

ఊళ్లోన వియ్యంబు 

అందకుర అన్న, 
ఊరి ముందరి వేను 

కాకుల లవాలు, 

ఊళ్ళోన వియ్యందు 
మాటలా పాలు.) 

దీంట్లో వది యదార్థం కాదంటారు ? 
చేడేకాదు _ నాడూ అ క్రవారింటే కి అడుగు పెట్టిన 

కోడలిని యివి తెలేదు అవి తేలేదు అనడం ఉంది. అ 
వారి యింటికి వెళ్ళింది సుభ్గదః న 

కళ లం 

ఫు న్నెంబు న్నాడేన 

బూరెలొండుకొనీ 

పుణ్యుడ రమ్మాన్ 

వీలిచిరా మావాళ్ళు? 
అమవాన్యనా డైన 

151 
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అటు వం౦డుకోనీ 
(౧ 

అల్లుడా రమ్మని 

వీలిచిరఠా మావాళ్ళు? 09 

అని సుభద్యని నిల వేస్తాడు అష్టనుడు, దానికి సుభద) మూ 

వాళ్ళు బీడవాళ్ళని నమాధానం చెప్పడం, చివరకు పుట్టింటి 

వెళ్ళి అన్నగారిని అడిగి వవేవో పట్టుకువచ్చి అర్హునుడిని 
లు యట్ 

నంతృ ప్రిపరచడం వరథూ ఈ సంవాదం నడుసుంది. ఈ 

పాటలో మధ్యతరగతి సంసారాలలో జరిగే నిత్యాఘుభవాలు 

జు వికి వసాయిః 
(స్రీ క ధి 

ఇటునంటినన్నీ మన పాతచరిత్స)లకు నిఘంటువుల 

లాంటి వే. 

"పెళ్ళిళ్ళలో వుండే వాతావరణం చూస్తే ఆనందం 

ఆకాశం ఎత్తు ఎగురుతుంది. ఆ పెళ్ళి అనబుదునగోజులూ నీ 

అలవురికటూ తేకుండా వుంటారు. అటువంటి అరవారికలకు 

తావు వుండనివ్యదు _ ఆ హాతానరణం - అందుకే. బౌవ 

గార్లిమా దా, ఒదినగార్ల మి" దా, సియ్యాలవారిమో దా 

వేళాకో శాలు, చెక్కి-రింతేలూ రూపంలో పాటలు పాడుతారు 

అఏ = సనినాలి = ఆపెళ్ళిళ్లు చూడాలికాని వాటిని గువెంచి 

రాయడం, చెప్పడం, కష్టం. ఏటి సెళ్ళిపాటలు అంటారు? 

ఈ పెళ్ళిపాటల నే మన౦ బూజంబంతి పాటలు అలక పాన్సు 

పాటలు, అంపకాల పాటలు అనికూడా వ్యవహరిస్తుంటాం, 
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దీదో "పెద్ద నిరవాకం చేస్తూ ఛానగారయె వచ్చారు. 

చూసిరిది దురదలు విల - ఉహుం నవుయం పోనిస్తే 

ఎలాగ ౪ 

“ చూప్రులేనీ బొవగారికి 

శుభా మంగళం 

చేయి జేసీ బావగారికి 

జయా మంగళం, +౨ 

అంటూ పాడుతుంది. ఈ పాటలో ఎంతచనువూ, కలిసి 

కబ్బుతేనం, చిలిపితనం - ఎంతగా పొంగులు వారు! గున్నదో 

విన్నారూ? 

అచడేమిటి - ఎదురుగుండా వదినగారు కనబ చే 

“ వడినారో సీచెంత 

చెరబజాా వమా. ఠి తి” 

అంటూ పాట మొదలు పెడతారు. వియ్యపరాలకు "పెళ్ళిలో 

వీట కేసి _ వెండికంచం వేసి, నిండావున్న _ పిండివంటలూ, 

అన్నం, పప్పూ, కూరా, వడియాలూ - ఓ పాతిక చెయ్యి 

పట్టపండా వడ్డిస్తాను. వడ్డించి యింకా ఎక్కడ అలుగు 

తుందో అన్నట్లు పక్కనే కూర్చుంటు౦ది 'పెళ్ళికూతుకు తేలి 

ఆ నవుయంలో ఆడ డపెళ్ళినారిమోద మొగపెళ్ళివారు పాటే 

పాటలు! డుఫు బ్బా నిస్తాయి. 

“పందూ వేసినా 

పయూ్య్యూలా వారిం౦టా 
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విందూమాట ఇెబిలే 

వింతగా వుంటుంది, 

వొట్టి బావగారూ 

కొట్టూ పె త్రనమాట 

కొట్టుూలో నరుకులూ 

ఇవతలకూ రానియగూ, 

అత్తగారూ వచ్చీ 

పళ్ళెం తట్టినాదీ 

మామగారు, వచ్చీ 

మటమటా లాడేరూ 

పెద్దా బావగారూ 

మేళం వద్ద నుంజే 

వదినగా ర్లంకాను 

వడ్డించా బోయారూ., 

వముధుర కవితలు 

99 
0 

ఈపాటవిన్నాక మిాకుమా త్రం నవ్వు రాబేదంటారా? 

ఇలాటి పెళ్ళి పాటలు, వేళాకోళం పాటలు, ఈ (స్ర్రీలపాట 

లలో లక్ోోపలతులున్నాయి . నే "పిళ్ళి అయినది మొదలు 

ఆడ అమ్మాయికీ ఊపీి* సలుపనంత ఉద్యోగం = నోములు, 

(వతాలు, పసి పాటలు, 

నొబ్బి అని పాడుతారు. పేడను ఉండగా బెట్టి 

అందులో బంతిపున్వో గుమ్మడివున్యో పెటి పాదే ఈ 
ర 

పాటలో_శేపటి తన జీవతానికి ఈనాటినుంచీ మంచినే కోరు 

కుంటూాపాడే ఈ పాటలు మూడండి.... 
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“సుప్బీ గొబ్బెమ్యూ 

సుబ్బడ్ని య్యా వే 

బామం౦తి పువ్వంటి 

చెల్లెల్ని య్యా వే 

ఇశాముర పువ్వంటి 

తమ్ముడ్ని య్యా వే 

మల్లీ పువ్వంటి 

మొగుడీ నియ్యా వే...” 

అలాగే మూాగనోములని ఉన్నాయి, 

ఈ పాట నడక - శైలి ఎలాగ సాగుతుందో వినండి, 
నీటిమిద తామర పూవులా. 

“ మోాంచేటి పదము 
స్ట 

పశ్తుటి వేళ 
ర 

మొగల్లు "తామరలు 

ఫూసేటి వేళ 

నం చేళదీపంబు 

జ్వై్స్రేశీకి "వేళ 
ఆ 

దాకింటే వుడతల్లు 

తెచ్చెటి "వేళ 

ఆవులు దూడల్లు 

ఆబోతు రంకెలు 
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ని దపోతూన్న వరిని రగా ణా 

ఆటలు _ తకునాత ఉయ్యాల 

అవన్నీననే 

కూడా కవ్వించే ఈ అటత 

“వేసేటి "వేళ 

అన్నల్లు అందనా 

తక్కే_టి వేళ 

బొవల్లు ప లకీ 

లెక్కేటి పే 

అక్క-_ల్లు మజ్జన్న 

మాడేటి వేస 

వీరాయి పువ్వుల 

పూచేటి వేళ 

వించెలతో ఉదకంబు 

'తెచ్చేటి "వేళ 

ఆన వా పూవుల్లు 

పూవేటి వేళ, 

౧౧ ధృ 

మధు రకవితలు 

ఆడవారివి అనుకోండి _ మొగవారిసి 

దినోము ఎమిటి చెప్పండి 

తెలారకుండా లేనడం _ గుంపులు గుంపులుగా కూడి 
౧౧ 

"లేపడం _. అక్కడనుంచి _ 

తాగడం _ కడువుసిండా 

అట్లూ తె తిమ్మనం ఆరగించడం ఎంత వచిచి; (తేమెన పండుగ = 

నోము యిది. 

నాలుగంటి శే చేసారు ఆడవి లలూ- మొగ కీ అంటా. 
pans.) a) (౧ 

ot అట్లతద్దోయ్ ఆరటోయ్ 

ముద్దపప్పోయ్ మూడట్లోయ్ 
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విడికిల (కింజా విజలారా 
మది మని 

లేచీ శారంతోయ్ ,..” 

అని బక్క యిదిగా ఈ పాటపాడుతూ బయలు -జీరు 

శారు. ఆటలూ, పాటలతో తెలవారుతుంది. అక్కడి 
నుంచి ఈ నోముకు వశువుయ్యాలలు కాబోసును ఊగాలనే 

శాస్త్రం వుంది ఉయ్యాల లూగడానికి బయలు బేుతారు. త్రం వు ‘ 
ఈ పండుగ నసుందంశేణబాలు _ (పతివాకిటా జూ 

(పతియింజూా (తొడు ఉయా్య్యాలలూ, బల ఉయ్య్యాలలూ "నేసి 
| మట్ 

విదం చేసారు. (గామాలలో పెద పెద చెటకు ఉయా 
a) న) a) ట్టి 

య అబీ 

లలు వేసి అందరూ ఊగుతారు. ఆది ఒక నమివి. జీవిత 
ఠా 

విధానానికి |పకిబింబం. అందులో రెతుకటుంబాల యిళ్ళ 
లోనే - యిటువంటి అందచందాొలకు ఒర _పల్యేకత 

కనిపిస్తుంది. 

ఆ ఉయా్య్యాలలో ఒకరికి యెదురుగా ఒకరు నిలబడి 

భయం లేకుండా రంగు రంగు చీసీలుపోసిన పరికీణీలు 

గాలికి ఎగుపుతూం ళు, పచ్చచామంతులు పూబంతులూ ఆ 
గాలిలో జడలమధ్యన దోగాడుతుంశు చూసే వాళ్ళకు వ్ 
లోకంలోనో నివారిస్తున్న కై వుంటుంది. 

అలా పాడే పాటలో... 

ఈ సీయిశాములాల ఉయ్యాలా 

భూామలం౦దూనా 13 

రాజు మారఠరాజ' 9 
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వడుగురు కొడుకులు ఉయ్యాలా 

అపకు కోడుకు లకు 9 

కళ్యాణ మయింది 9) 

కడసారపు కొడుక్కు 5 

క్రభ్యాణ మవలేదు + 

కీయి కావమలాల 70 

శామలందూనా 1 

ఫి? 
విశ శ 8 త ఇ శశి వ ఎ ఇ 4 త 5 4 ఇ క 

ఎంత  హోయిగా ఉందంటారు యూ పాట. 

న శే, నోములు తాము ముందు ఏదో ఫలితంపాం౦ద 

దలచి చేస్తారు. అదినశే సాతూత్తూ భగవత్స్యగూపు డైన 

స్నుబస్మాణ్యేశ్వరునికి ఈ శ్రులో కం నలహో యిస్తూందం శే 

వింతగా కనిపించడం లేదూ! 

నాగుల చపితి అన్నా ప్పటికి పాలువుట్టలో పోసి నాగు 

మయ్యను _పార్థిన్తాను. 

“పడగ లెత్తకు పాము 

పఫపగవారనము కాము 

వడా త్రి చూసింది 

నాలుకలు రెండు 

నాలుకలు దూయ శే 

సీవారమునాగు 

మరచినా గువెతే 

కు 
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పం చె లెక్టుము 

నేక ఆశకుము 
లు 

మాప త్రి పండి జే 

పంచ లెళ్షుము 

పడగాత్త కి నాగు 

పగవారము కాము 

సీపూజ చేసెదము 

రకు (మొ'క్కెదము, అతి 

అని నాగుమయ్యని (ప్రార్థించిన పరే, చివరకు ఆ నాగు 

మయ్యని _బంధువుగా భావించి ఆప్యాయతతో నలహోలు 

“పుట్ట లో నాగన్న 

జూచి నాగన్న 

ఎండలో వడుకోకు 

వెరినాగన్న 

అటుబోకు నాగన్న 

బాకి శేవులకు 

సాలిప్పురుగని నిన్ను 
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చంపుతారు నారు, 

న 

అంటూ బుద్ధులు చెపుతున్నారంశే = మనకు 

వింతగా లేదంటారా? అలా నోములు పూరి అయాక 

అమ్మాయిని అ _త్తవారియింటికి పంపుతారు. అలా పంపుతూ 

తల్లి కూతురికి బుద్దులు చెబుతూంది; 

“మాయమ్మా లవ్నీం దేవి 

వోయీ రావమ్మా 

పోయా సీ అ త్రింట 

బుద్ధి గలిగుంగ్రూ 

ఎవ శోమనినా 

ఎదురాడకమ్మా 

పిధీనిలుచుండీ తెల 

విప్పీ ముడవకు మి 

నూట లన్నన్నాను 

నూటాడక మ్మా 

పలుమారు మామోద 

_పేమలుంచకుమో 

అశసీ కాదనీ పూలు 

ముడవాబోకమ్మా, ఇ లి 

అని తల్లి సలహాయిచ్చి సాగనంపుతుంది. 

ఈపాట  వింటూంశే ఓ బంధువుకు దూరమైపోతు 
న్నట్లు మనం బాధపడతాము. అలా ఫుట్టింటినుంచి అతిం 
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టికి వెడుతూ, చెల్పెళ్ళికు, అక్క, అన్నలకు అప్పగింతలు 

పెగుతూం౧ది; 

““బొమ్మరిల్లున్నాయి 

బొమ్మలున్నాయి 

నను ఆడేటి 

సాలలుశ్నాయి 

సామారుగా నూరు 

అడుకోరస్మూూ 

పోయి నా అ ల్సింటికి 

దీవించు అన్నయ్యా 

దీవించు అక్కా_ి” 

అని కంటితడితో బండి యెక్కు_తుంకే అంతదాకా 

ఆడుకొన్న చెల్లీ, తమ్ముడూ వ విధంగా బెిధపడతారో ఈ 

పాట _పతిధ్యనిం చడం గమనించండి. 

అలా అత్తింటికి. వెళ్ళిన కోడలు భర్తకూ, అత్త 

గారికి అణగిమణగి వుండాలి _ డాం అంళు భర్త అలుగు 

తాడు - అలా అలిగిన భర్త - భార్యతో నూకి గా 

మాట్లాడకుండా ఏ చిలుక మా దనే పెట్టి పనులు ముగించు నో 

చూస్తాడు. అటువంటి విచి తమైన యా పాట చూడండి. 

ఎదురుగుండా తేకిక కనబడింది _ తడిక పక్క నేవుంది 

భార్య. తడిక ద్యారా రాయబారాలు: 
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(6 కాటబకూ్ తెచ్చాను 
డవు 

గోంగూర తెచ్చాను 

వండమాని చెప్పవే 

తడికమ్మా. = 

అని భర్య తడికతో కబురు పంపుతాడు. భార్య 
మాతం వం తీసిపోదు. ఆ తడికతోచే... 

(6 కొజ్తకూర తెస్తేను 

గోంగూర తెస్తేను 

వండనాని చెప్పవే 

తడిక మ్మా, ౪” 

' అని నమూధాన౦ యిస్తుంది. 

ఈపిఫమై 5 తడికరాయణారొలు, చిలుక రాయ 

చారాల లాటి పాటలు చాలా వున్నాయి. కాని ఇక్కడ 

ఒక చిన్న అనుమానం, కూనలమ్మ పదాలని కొన్ని 

వున్నాయి. యూ కూనలమ్మ పచాలు అన్నవి - మనం 

అనుకునే కూని రాగాలు తీస్తున్నా డనీ, కూనలమ్మ సంగీ 

"తాలు తీస్తున్నా డనీ అంటున్నాము. అలా ఒక నానుడీ 

వుంది: వీటికి సంబంధించించే ఈ కింది పాట: 

“జపతపం౦బులకన్న 

చదును సాములకన్న 

ఉపకార మే మిన్న 

కీ కాన లమ్మాా! 
క 
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అన్నమిచ్చిన వాని 

నాలినిచ్చిన నాని 

నపవాసిం దుటహాోని 

కీ కూన అమ్మా. 

మగనిమాటకు మాట 

కదురుబర్కా_డి బోటి 

మృొగ్యు దేవతసాటి 

రీ కూనలమ్మా.” 

ఈ పాటలు కరూనలమ్మతో చెబుతూన్న ట్లు వేదాంత 

పరంగా పాడతారు. కాని ఈ పాటలో కొన్ని చరణాలు 

యింకోలాగ కూడా విననాను' మచ్చుకు : 

“ఆడిత ప్పిన వాని 

ఆలినుర చిన వాసి 

ఆదరించుట 

మోసమన్నా, లీ 

అంటూ ' వూసమన్నా” అన్న నంబోధనగా నడు 

సాయి. 
వాటే 

బాల్యంలో ఆటపాటలతో చక్కగా పెరిగి పెద్దయిన 

అమ్మాయి యు కవయస్సు వచ్చేటప్పటి శే నోములని. వత 

ములనీ ; _పారంభిస్తారు - అక్కడినుంచి వివావాం, అత్తింటికి 

వెళ్ళడము జకుగుతు౧ది. అక్కడినుంచి సంసార తాపత్రయం, 

గృహిణే గా కర్తవ్య నిర్వహణ (పారంభం. 
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ఈ గృవాకృత్యంలో జకపుకొ చే |ప్రతిపనికీ ఒక్కక్క 
పాటవుంది. అందు (కిందకే ద౧ిప్రులు, పిసురురాతి. పదాలు, 

సీళ్ళుతోడు పాటలు మొదలయినవి నస్తాయి. 

అలా అత్తింటికి వెళ్ళిన కోడలిని దంప్రు దంపమంది 

అత్తగారు. ఒక్క_ లే దంపుకూం1శు ఊసుపోవాలిగా మరి = 

అందుకు; 

“నా చేతి రోకళ్ళు 

నల్ల రోకళ్ళు 

వేయించు అన్నయ్య 

వెండి పొన్నుల్లు 

కోడలా కోడలా 

కొడుకు "పెళ్ళామా 

పచ్చిపాలమోది మోగడేది 

"వేడిపాలమిది వెన్న లేవి? 

పాపమ్ము చేసుకుని 

బావిలో పడితే 

ెమురికియేగాని 

పాపాలు పోవు 

దంపు దంఛా లేను 
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దండె తకశేను 
అల 

వేప చెట్టూ కాడ 

నా బొమ్మరిల్లు 
€ య 

కూాకోర అన్నయ్య 

కూడొండుతెను ! 

కూాక్రికీ కాదప్ప 

కూతురుకొచ్చాను, 
a .”? 

లాంటి పడాలు వందల కొలదీ వున్నాయి. ఈ పాటలద్వారా 
కస్టాలు = సుఖాలు, నీతులూ _ నియమాలు చెప్పుకుంటూ 
పనిలోవుండే ఫొంత్మశమని ఈ పాటపాడ్డంలో మరచిపో తారు. 

అలాగేవిసురు, రాతి పడాలని వున్నాయి. పిండి 
విసురుతూ ఈ పాట పాడుతారు: 

“చిలుకనీళ్ళు తోడే 

జలకమాడేను 

హాంన అన్నమువం జె 

ఆరిగించేను 

చెలదీ మంచములాయె 

వెన్నెలల బైటా,,.౨ి 

లాంటి పచాలు గృవాకృత్వ్య సారన్వతంలో చిరపరిచితాలు, 

అప్పుడే లేచింది కోడలు _ ఉదయం అయీటప్పటికి 
కవ్యము ఎదురాతుంది. కోడల్ని పిలిచి మజ్జిగ చేయమంది 
అ త్తగారు. కవ్వంతో ముజ్జగచేన్తూ పాడుతూం౦ది ఈ సాటః 
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“అన్నా శుందేటి పాలు 

ఇ. కీన్నెరల మోతే 

అమ్మా చేసేదీ చల్లోయా! 

క చారల మూత 

రాగిది కవ్యామోయోా, * ౫ 

ఈ మజ్జిగ కవ్యం పాటలు తెలియని తెలుగువారు _ 

అందులో శె తుకుటుంబాల్లో అరుదే అనుకుంటాను. 

ఈ పాటలు కొంచెం తేడాతో పరికిస్తే కోలాటం పాటలకు 

దగ్గరగా కనిపిస్తాయి. ఆ కవ్యాన్నే ఇద్దరు ఎదురెదురుగా 

నిలబడి తిప్పుతూ పాడితే కోలాటమే అనుకోవచ్చును. అలాగే 

రాట్నాల పాటలు. మన భారతబేశానినే _ ముఖ్యంగా 

శెలుగునాడులో కూడా కుటీరపర్మిశవము' తేకదా జీవితాధారం. 

ఈనాడం కు- -రాట్నాలు-మగాలు = కొయ్యబొమ్మలు మొద 

లగు పరిశమలు మూలపడుతున్నాయి గాని నాడు యివేకదా 

మనకు జీవనాధారం. 

అటువంటి రాట్నములు తిప్తూతూ పాడే పాటయిది 

అనుకుంటాను, 

“ అందచందము చేని 

ఆడ కూతురుకి 

అంద మేరు పరచు 

ఆ పత్తి చెట్టు! 

కవ(మాడని యిలు 
ఈం ౧) 

కదురు (తిప్పని కొంప 
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మగ్గము లేనూరు 

మరి కానరాదు...” 

చూడండి. ఈ పాటలో మన పాతచరిత్రనూ_-ఒక 
యదార్థ నత్యాన్నీ ఎలా ప్రతిథ్య నిస్తూందో. 

అందంలేని ఆడకూతురుకి బట్టలు సింగారిన్తే సరి 
ఎక్క డా లేని అందం వస్తుందట. ఈ మాట సిజం కాదం 
టారా? విచితంగా లేదంటారా? 

పూర్వ కా లంలో- కవ్వము, కదురు, మగ్గము-=వు ౦డని 
కొంచే లేదని _ ఆ రోజులలో వాటికి అంత విలువ, బలిమి 
వుండేదసీ _. మనకు "లెక్క_లూ అందిన్తూంది. 

ఈ పాటలను పరికిస్తే కొంచెం దంపుపజాల వరున 
లోనే వినిపిస్తుంది అనుకుంటా. 

పల్లెటూరి జీవనం అంతహోయి అయినదీ గౌరవ 
మైనదీ యింకోటి లేదు. అత్తగారు వ పనో చేస్తోంది. 
కోడలు వూరికే కూర్చుంకేే ఎలాగ? కదురు అందుకుంది. 
ఆ సమయంలో పాడే పొట యిది: 

“ వడకు వడుకూ కదుర 

వడక జీ కదురా 

వకుల బుటరత 
౧” టి 

ఎలుండి నంత 

వేకు ఒక భార 

17) 
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ఎల్లుండి నంత 

నాయేకు-లైపో యె 

నాకేమి చింత! 

కదురు నలాగంకు 
య 

ఢిల్లీ నల్గాగుం కె, 

నా మగడు రాకున్న 

నాశేమి చింత,” 

అన్న యో పాటలో స్రీ చేశసొభాగ్యంలో ఎంత 

భఛాగన్వా మో, పూర్వము దేశ సౌభాగ్యం కోనం త్రీ ఎంత ' 

నహాయపడిందో ఈ పాట ఒక మచ్చుతునక. 

ఢీ చల్ల గుండాలట (అంశు (పభుత్యము అనుకుం 

టాను) ఢిల్లి వభుత్వ సెనికుడు అనుకుంటాను యీమె 

మొగుడు. అతను భార్యకోనమని _పభుత్వపు సనులు మానేసి 
వస్తే ఎలాగ? రాడు. అలా రాకూడదనే ఈమె కోరిక. 

అందుశే కదురు సల్హాగుం శే (పొట్టగ డహెలిగా మరి, ) అందుతో 

పాటు _ ఢిల్లి సల్హాగుంకె _ నా మగడురాకున్న నాకేమి 

చింత, ,.అని యెంత ధైర్యంగా చెబుతుందో గమనించండి. 

ఇక ఒక్క- పరిచయాన్ని చూపి ముందుకు వెడతాను. 

యా సారస్వత శాఖలో మంగళ హారతులకున్న హుందా, 

గొప్పతనం మరెందులోనూ కనుపించదు, కొన్ని కొన్ని 

పాటలు . వింటూం౦ంశు అందులో లీన మైపో తాముకూడా, 

అటువంగి తరహా కిందశే వచ్చే ఒక పాట _ ఎంతపసం టైన 

నడకతో ముందుకు సాగిపోతుందో పరికించండి. 
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ఈ క్రిందిపాటలో-పార్యలతి ఎక్క_డికోబయలు చేరడం, 

ఎక్క-డికని చెలికత్తెలు అడగడం, నంభావణ రూపంలో = 

శివుని అవతారాన్ని కన్నులకు కట్టి నెట్టుగా నోచరింప జేసే 

పద్ధతిలో సాగుతుంది. ఆ పాట యిది. 

‘6 ఘల్లూ ఘల్టునా పాడ 

గాలం దెలూ మోయ 

కలహాంసా నడకాల 

కలికీ ఎక్కడి శే? 

జడలోనూ గంగానూ 

ధరియిం చుకొన్నటి 

జగము లేలే సాంబ 

శివుని నన్నిధినే... 

మంగళం - మంగళం. 

బొడ్డూమ ల్లెలూా జాజి 

దండాలు మెడనిండ 

అండా మెరిగిన జగ 

దాంబా ఎక్క_డి శే? 

అందముగ విభూతీ 

అలరూగంభా మకా 

నలచీన నీల 

కంశేశు నన్నిధికే, 
ఆ న్నా [గ రకల (జో ఇ సిగ ఇ 
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తళతళ మనూ రత్న 

తొటంక నులూ మెరయ 

పసిడీ మంిడలముల 

పణతీ ఎక్కడికే 

కలియూగ జన్నాము 

గలశివుడైనట్టే 

గురువెనా శంభు 

శంకరునీ నన్ని ధిశే. 

మంగళం ౬. మంగళ. 
వ్రి్సి 

ఇటువంటి యాలు యింకా బన్ని వున్నాయో! 

గృహకృత్యసారన్వతం వలువ, పటిమను = అంత బరువైంది! 







4 

అకానపద సారన్వతంలో శృంగార 

సాహీపిది ఒక తరహా! ఒక (ప్రత్యేకత !! 
ఈ శృంగార సాహితిలో _పేమా 

(ేమికుల నుధ్య జరిగే మహాదానం 

జ దాన్నీ, నారి _పేమైకజీపితా ధర్మా 

లనూ కళ్ళకు కట్టినట్టు వినిపింప జేస్తాయి 

ఈ పాటలు. 

వాట! _ ఎంతక మ్మని మా టో! జాన 

పద కథల్లో నుంచి కా వ్యాలదాకా, 

జానపదుల జీవితలోతుల అంచులతో 

నుంచి చిక్కని తేనెగా, తెల్లటి మల్లైలా, నన్నటి జాబిలా, 

చందమామలా పాటలు వినిపిస్తూ నే వున్నాయి. నక్క కాకి 
ఛావని పొాటపాడమంది ; బొమ్మల పెళ్ళికి కోకిలగాన కవేరీలు 

[క 
U 
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తప్పకుండా పెట్టిస్తూనే వున్నారు = భవివ్యత్ రథసారధులు 

మన యిళ్ళళ్ళో జూ బొమ్మాల పెళ్ళిళ్ళలో 1! 

_ేమించే పూవుని, వరించే కలువని, అనుసరించే 

అందాన్ని, అందుకోవాలనుకొ నే అనందాన్ని - అలా 

మాటల్లో పొదిగి గొంతులోంచి ఒక్కసారి బైటకు విని 

పిసాయి - అందలి కోరికలు, నమ్మకాలు, అనురాగాలు, 

నరాగాలు, సరసాలు, సల్లాపాలు, చల్లగాలులు, మేఘాలు, 

చందమామ, చిలుకలు, హృదయాలు, చూపులు, రూపులు. 

కమ్మనీ, చిక్క_నినో విందాం _ మనమూ _ఓ బావలాగో, 

మరో చిన్నదిలాగో, సన్న జాజుల చిన్నదిలాగో అయి ఆ 

ఆనందాన్ని ఏఓ నిముషం పంచుకుని పట్టుజరీ కుచ్చుల 

సాలకిలో ఊశేగుడా౦! 

*ఈ పాట ఒక పుగుముడు ఒక పడుచుమధ్య జరిగే 

సంభావణలాంటిడి = అమా యిని చూసిన యుసకునికీ 

యువతి వవిధంగా వుంశు అందంగా వుంటుందో చూడండి, 

మగ ఏఐ పొట్టిదానికి ముక్షైలందం 

పొడుగుదాసికి గాజులందం 

నాగుబాయుకు నడుము సన్న౦ 

నెమలిపిట్టకు పింఛవమం౦ందం 

తకజనత తకధిమితతా!! _ 

* ఈ పాటలు విశాఖ మీ(తుడు “వరోహగిరి” ద్వారా సంపాొదించినవి 
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సిట్టివొట్ట సిన్ని నో 

సిన్ని దాన్ని సూసినావా 

గటు బేక్ వొట్లువిప్పి 
6) ంతై 

గటక లెన్నో (మింగినావ! 

సెట్టునాటు నున్న దాన్ని 

నదూ సేయదురో 
ది ది 

భావనా నా బావా !! 

ఆ పక్కా నొకమంటా 

యా పక్కా నొకమం౦ంటాొ 

వ తంటా లేకపోతే 

నా మెంట రాయే 

సినిమా సూవడతా 

నా నక్క_ని గుంటా 

సినిమాను నూపెడతా 1! 

విశాఖ మండలంలో మోటునరనపు పాటలు, పచ్చి 

శృంగారగీతాలూ చాలా వున్నట్లు అనుకుంటాను. వై గేయం 
కాని ఈక్రింది శేయంకాని అటు వెంపు చే! సాకుకుతోటకూ 
బుచ్చెప్పకూ అనినా భావనంబంధం కలదని జెప్పే ఈ సాట 

కిన ౦డి : 

“కిది వూపంజి బు చ్చెప్పు 

సెరుకుతోట ! 
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రంగూరంగూలక [ర 

గుంపూగుంపూలక (ర 

ఏది శాగుంబె 

బుచ్చబ్బా శ్రాగుం దె 

సెరుకుతోట బాగుంటబె,.. 

పచనం;- ఎందుకు బాగుండదు ? 

ఈన్ననా రె దుగురు 

కూకుంకు యెడ తాకు 

నిలబడిత యడతారు 

తోటకి 

సరు యెడతారు, 

నాది మేశుసుకుపోనాడి | 

బుచ్చుప్పా నుశుసుకుపోనాడి 

సరుకుతోట 'మే'టసుకుపోనాది ! 

వచనం: ఏటి పిల్లా న్సి ఖర్మం 1 

ఉన్నవాడొక్కా-డు 

వోటో డెపోనాడె 

బుచ్చప్పా నోటోడై పోనాడె 

ఎక్క-మంచు ఎక్క నేడు 

ఏతాము - 

నడువులు నొప్పంటాడు 

కాళూ రావం౦టాడు 

నా గవాచారం కాలిపోను 

మేపేసుకుపోనాది్ = నాది 
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బుచ్చప్పా మేశుసుకుపోనాది 

రది వాగససం౦ం'ె బుచ్చప్పా 

సెరకుతోటా |! 

ఈ “లచ్చిమి* ఆకులమ్ముకునే పడుచు. ఈమెతో 
నంబంధం కలిసింది. వదో యిసొననికూడా చెప్పి యింటికి 

ఆహ్వానించినట్లుంది.” అందుకే లచ్చిమి (పక్క-నుం కే సగమే 
అసి కలలుకూడా క౦టున్నాడు qa 

“కులమే లచ్చిమిా 

ని రాకుల మ్మే లచ్చిమో 

ఆకులమ్మిన ణూకలన్నీ 

ఏటిసేతి పె లచ్చిమా 11 | ఆకు! 

వోడిని త్రావంటివీ 

కొడిపెట్టనిస్తానంటివీ | 

గట్టిగా చే నింటిఫొ సే 

ఫోం శాగా తలుపే పివి !! | ఆకు॥ 

చేను చేసిన పాపనూ 
ఇది నాకు పట్టిన కరవునూ | 
నక్క_గానూ పక్కొ-నుంశు 

సొరగమే యిక సాృృనేచీ 1199 | ఆకు॥ 

నంతలూ, తీరాలూ, అమ్మావారుగుడి (వచేశాలూ థ 
$ 

చేముడుగుళూ, చాక్రి శేవ్రుంళా, బలకటూూ, వేనుగటూ _ ౧౧ 
౧౫ mM 

చాలా చాలా ముందికి ఇభావను కొలుసుకోడానికీ, మానును 
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పలుకరించడానికీ, నురదలుని చూడ్డానికీ, అత్తను చూడ్తా 

నికీ అనుఫూల పచేశాలు. 

“మంగన్ము ఐవాకలి చీన్నది లా (కితంలో కలుసుకున్న 

నాజీ యితగాడు. ఆ ఎండలో ఒంగొని చాకిశేవులో 

బట్టలు ఉతుకుతూం జే మంగమ్మ సొగసు మంత్రముగ్ధుడ్ని 

చేసి ౦ది _ అందుకే అంటున్నాడు ; 

“మంగమ్మాా 

సాకినేవుబల కాడ సంగతీ 

సీ సక్క దనము కాలిపోను 
సుక్క_లాంటి మంగమో సా 

నున్నని బల్ల మోద 

సాగదీసి కొడుకుంశు 

వుూంగమా 

సాగతీసి ఫొడుతుంకు 

బట్టలు సాగతీసి 

కొడుతుంకు _ 

సీ కష్టము సూసీ మనసు 

ఇష్టపడది మంగమో |! | సా! 

తాజాగా తాటికల్లు 

మజాగా మావిటికీ 

మాయనరం సంతభోన 

నూరిపోడాం వుంగమౌోా |] | సా] 
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'నిన్ని”కీ “భావికా ఒకరిమోద ఒకరికి నమ్మకం, 
అభనూనం, పేమ వున్నాయి. అందులో నంబేహూంలేదు. 

అయినా ఒక నిర్ణయాసికి వొచ్చాకే ఎందుకై నామంచిది లా 

బావ నన్నేలమని అంటుంశు తను వున్న డాన్ని కాననీ - 
ఉసుకు పోసుకోవద్దనీ ఎంతయిది గామనవి చేస్తుందో 

చూడండీ = “సిన్ని” వున్నది కాకపోయినా * ఛాని సిన్న 

డపోాలుశ్న వాడుట. 

ష్ణ 

తాన సిన్నీ నా సిన్నీ ఓ సన్న జాజుల సిన్నీ 

నన్నే లుకోనె సిన్ని నిగ్న్టోదిణి వుండలేను ! 

సిన్ని ః_ శానా నా ఖానా బంగా రుముద్దుల ఇావా 

ఎన్నటికీ నిన్నే నే శేలుకొంటానోయీోా 
నే వున్న డాన్ని గాను నా వుసుకుపోసుకోకు !! 

శానః- సిన్నీ నా సిన్నీ నే సిన్ని నోణ్ల్డి గానె 

సిన్న జమిోలున్న నోడ్ని నినుకలకాలంపూజిసా 
సూ అన్న లతోాప్సీ నన్నేలుకోవె సిన్నీ! 

సిన్నివ- నీకన్న ఎవరు నాకు మా యన్న లతోసెప్పి 
అందాలణాన నన్ను వ అడ్డు సెప్పకుండ 
నన్ని౦టిడాన్ని సెయ్యి నన్నొడ్డునేయి నావ]! 

సిన్ని ఫోీరిక్ష [పకారం అన్న లతో మాటాడి ఈ సిస్ని 
on 

జమోలున్న బావ ముడివేసే వుంటాడనుకుంచాం, 

పిడాకుల హక్కులూ, వ్య కిస్యాతంత్యాలూ ఎక్కు 

వగా గలిగిన ఈజనంలో థైర్యం ఎకర్కి-వ. కాటి చెట్టు సీడ ఇల్లు 
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కాదనీ తగులుకున్నా నాడు ముగుశుకొదసి తెలిసినా _ 

విన్నా - అవి అంతే లెక్క_లోనికిరావు ! అంతే అడ్డంకులూ 

కావు !! 

తను జెళ్ళిపోతూంది. ఎక్కడికని, _ ఎవ్వుడొస్తాననీ 
అడుగుతున్నాడు భ ర? అందుకు పడుచు యిశే నమా 

a నం చి 
ఛాన౦ చూడండి ; 

“శాలిమో రాజనాల్ పంట పండేయేశ! రాతి బన పశ్య 

రుడు రంశెలేసేయేళో తిరిగొస్తానని నిక్కచ్చిగా (అంశయే ఇ॥ 

రాన నేక దాసమాధానం యిచ్చే మన _స్తతేరంగల బంధును లే 

కదా వీరంతా! అటువంటి తరహాశే చెందిన ఈ క్రింది 

పాటలో చివరకు గురువ్రువలన గుంట డుపుట్టాడన్నా వింత 

అనుకోవడం ఎందుకూ?? 

సీరాని రావిరబండి 

నిలపర బండోడాొ 

నిరానిరాసిరబండి |! 

అబ్లడెతాడాస్ 

అత్త తొంగిచూత్తుం కె 

మోసంగీటు కోని 

విరాదనుపడ్డాడో' — | నిరా! 

దమ్మిడీ యిచ్చి నేను 

తాటిపండు కొనుక్కు_౦క 
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వీశము నేడానీ 
పిరియాది కెళ్ళాడో ఎలా సిరా ॥ 

వచన౦;-_ త 'ప్పేటి పిల్లా గ్గ 

వటిసెప్పను నూవా?? 

గువువులు నేనూనూ 

గరవ్రులమోా ద కెల్లుంకె 

గురున్రకాణూా తగిలి 

గుం౦టడు పుట్టాడో 1] సిరా! 

డబ్బుకూ, లేడా భూమికి ఆశపడో, నోదాకో, 
తప్పకనో కాటికి కాళ్ళుచాచుకుకూర్చున్న ముసలి వారి కి 
వడు చువీ లలను వినాహంచేయడం ఈ నా డంత లేదని అను 
కున్నా పూర్వ శాలంలో ముమ్మరంగా సాగిన అత్యాచారం, 

అటువంటి ముసలిభ ర్త వా పడుచుభార్య మనసులు ఎలా 

వున్నా యో పరికించండి : 

వటోల పిలా? 

సీటికినూటికి దజగడ మేలో ల ! 

సీరలెన్నో చెచ్చినాను 
రయికలే నరి బెట్టినాను 

సరుకు లెన్నో గూర్చినాను 

సరననూ చే మెలగుతానూ !! ISI 

వన్నె చాన్ని కన్నెడాన్ని 

వంతులాపాలెన డాన్ని 
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సిన్న దానికి నవటికావలెరా * 

నా మునఖీమొగడా |! 

పడుసుచానకి వటికా సళరా €? 

సంతనుంకు సాలువేటి 

సింత నీవు బాపగలవా ఈ 

పడుసుపంతం పదిలిపో చేచా ? 

నా మునలి మొగుడా 

సిన్నతననూ తిరిగివస్తుండా 1 

సిన్న వారికి తీిరముగలచా 

మిన్న తా మునలోళ్ళకం కె 

నేతమునసుకు ఆశెపడకోలె 

నొ పడుసుగురిటా 

మునలిగుంచెలు ఆగిపోతాయె !! = Ey 

అందుకునే * ఈడూ జోడూ” అన్నారు! 

4 ఈ పాటలోసి శృంగారం వినండి. ఇది సవర పాటలు. 

యవ్వనం కెరటాలు తన్నుతూన్న ఓపడుచుని 

పలుకికింపు “పేమిను వినిపీస్తు న్నాడు : 

“దాచిన చాగవు సఖుమా, న్సీ 

కంటిచూపులో కనబడు వీ 

సిగ్గూ వలపూ చిరునగవూా 

తెలిసికొంటినో ఆలియా |! 

అలాగే భై ఫ_రజూడకోనం సందేశం - కాదు - వార్తా 

హరుని పంపడం : 

“ధ్వని” లో -_ సవరపాటలు-- డాక్టరు గిడుగు సీతాపతిగారి 
వాషసంలోనుండి। 
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“త్ర్యరపడవోయ్ 

తమ్ముడ త్యరపడనోయ్ ! 

త్వరగా తెలుసుకు 

రావోంప్ బావను 

త్వరగా తీసుకు రానోయ్! 

మూడో నాలుగు 

వండు గడచినపి 

నా 'వియశాంతుని 

కాన నైతినోయ్ | 

అయిదు వంటలూ 

ఇబ్లిపోవునోయ్ ! 

నా మనోహనుని 

చూడ నైతినోయ్ | 

తల్లితండ్రులూ 

అన్నదమ్ములు 

అతామామా 

శూవలు మరదలు 

ఎం౦దరు౦డినా 

ఎవరికి వాజే 

ఎటు కలుగునోయ్ 

ఆనందము! 

నా మునోవారుడిట శతేకుంశే 

నాచెంతకు అతడిట 'రాకురశే 

19) 
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తృ పికలుగదోయ్ తమ్ముడ 

తృ పికలుగదోయ్ ! 

విరినంపద లెన్ని యుం౦డినా 

నరియగునా నా కాంతునితో 

ఎవరికి కావల 

ఎవరు చూడవల 

నాపతి ఇంతను చేకుంళశేు! 

నా (పాణేశ్వరుడిక 

కనబడకుం శే 

నా పాణములిక 

నిలబడవోయ్ ! 

త్యగపడనోంవ్ తమ్ముడ 

తరపడనోయ్! 

తరగా బావను 

తీసుకు రావోయ్ 17 

పాపం - భర్త అలిగి వెళ్ళాడో - అనుమానించే 
వెళ్ళిపోయాడో. ఎందుకు వెళ్ళాడో!ఎక్క డికి వెళ్ళిపోయాడో? 

అతడు వెళ్ళిపోయాక భర్తలేని లోటును (గహీంచింది _ 
ఒక్క తణ౦కూడా గడవలేకుండా వుంది-“నా _ప్రాజేశరుడిక 
కనబడకుంశు నా (పాణములిక నిలబడనోంయ్” _ ఎంత 
(వేమ! ఎంత బాధ!! 

అటునంటి దే _ జొన్నకంకిలాంటి పాట _ మరొక్క_టి 
అందులో జీ వించాం-; 

“రావ చెలియా రావే 

చుట్టచుట్టుగా పుట్టినయాకో 
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చూడముచ్చటగు మ్మరిచిగుకోయను 

సంచేసాము కలుగును నీ జీహము 

చూడగ సుందరి3ేో చెలియా! 

వలపు కలుగడా? నీకో నకియా 

మనసుపుట్టదా నాపై సక? 

"తగిన వాడనే కానా సకియా 

నను చేకొనవా చెలియా! 

ఈపాట ఇంకావుంది మచ్చుకే యిచ్చాను. 

ఇప్పుడో, యింకా స్త సేపట్లోనో వస్తాడని ఎదురు 

చూసూ కరారో్ప్చోవడంలో చాలా (శమవుంది. పిట్ట రక్కా 

డి సే [వీయుడేనన్న ఊహ, చెట్లఆకు గలగలాడితే అదిగో 

అతగాజే ననే అపోహ, దీనికి సాయం పరాయివారుచూ స్తే 

ఎలాగ? అనేభీకి _ గబగబారాడేమా* అనే ఉత్సుకత. 

రాశికి వసాడని రాలి గంధంతీసి వుంచిందటం 

6 చందమా మో 

రీ చందమా మో! 

రాతికి రాతి! 

వస్తావానీ చందనూా మో 

రాతీగంధం 

తీసేవుంచితి చందమా మో 

ఎప్పుడెవ్వుడు - 

వస్తానానీ చందమా మో 
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ఎలగా చెట్టూ 

సీడనుంటి చందమా మో 
. ఇప్పు డిప్పూడు 

వస్తావాసీ చందనూ మో 

ఇప్ప చెట్టు 

సీడానుంటి చందనూ మో 

ఇప్పు డెప్పుడు 

'శాకుంశీను చందమా మో 

ఇప్పపువ్రు 
జాలినాప్ చందమా ్హమోా 

వస్తావని చందనూ మో 

మల్ఫీపౌదనా 
విలిచీయుంటీ చందమా మో 
వులిపొెచా 

మాటలు విసీ చందమా మో 
వ ల్లిఫు వ్వే - 

రాలినాదీ చందనూ మో 
ఈవిధంగా (పియుడికోసం చీకటిరా తులను నోటి వెన్నెల 

ర్యాతులగా భావించి ఆ పేమహృదయంలో వేలజ్యోతులు 
వెలిగించుకొని ఎదురు తెన్నెలు చూచీ పవిత పడుచు హృద 
యాలు ఎన్నోోకచా! 

“ఒకరికీ చేతూలిచ్చాన్ 
ఒకరి కీ కాళ్ళా యిచ్చాన్ 

ఒకరిసీ చేతాబట్టీ 
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కూకున్నా నోయ్ - బావా 

కూకున్నా నోయ్ . 

అంది వీయురాలు - విన్నాడు (పీయుకు - (పశ్నించకుండా 

ఎలాగుండగలదు-_పేమైక స్మామాజ్యాధిపత్యం నల్పుతూన్న 
అతడి హృదయం. 

“ఎవరికీ చేతులిచ్చావ్? 
ఎవరికీ కాళ్ళనిచ్చావ్ + 

ఎవరినీ చేతబట్టి 

కాకున్నా వే పిల్లా 

కూకున్నా వే? ,, ౨ 

అని కోపం బుసలుకక్క_గా, అనుమానం చెనుభాతమై 

భయం గొల్పగా - ఆ కోశంతో అడుగుతౌడు. 

ఆ నముయంలో మ చిలిపితనానికి చీరకట్టి, నరసాలకు 

వారనత్వం వహించిన (పీయురాలు: 

శా జ్రులకీ చేతులిచ్చాన్ 

కడియాూలకి కాళ్ళనిచ్చాన్ 

డబ్బుల్నీ చేతాబట్టి 

కరూకున్నా నోయ్ .. 

అని పియుడిని నవ్వించి, కవ్వించి, ఉమతో ముంచెత్తి 
ముగ్ధుణ్ని చేస్తుంది - ఈ పాట ఎంత ముచ్చటగొల్చుతూం 
దంటాను. అలాటి నాయికా నాయకుల నుధ్యన నంభావణల 

రూపంలో జరిగే పాటలు లకోపలతులు 

కూలిపని చేనుకోనే సల్లెజనాళి జీవిత మే ఒక విచిత 
మెనది. చిలిపితనం, కొం'ఖతనంతోపాటు రసానుభూతి 
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కూడా గోచరిస్తుంది వారి భావలో, భావాల్లో, పవ ర్తనలో, 
కులుకుల్లో _ వలుకుల్లో. 

“నేఘాలలో ఆడుకోవడం వారికే తెలుసు _ పశ్వు 
లను పలుకరించడం వారికే తెలుసు _ దేవతలకు షొలిచేరల 

లోనే ఉపాహారాలు పెట్టి వొమ్మానగలరు = నెత్తిన పెట్టి 
ఊరశేగించగలరు. ఆకాశం అంచుల్లో వివారించగలరు- ఎన్నో 
కలలు కనగలరు _ ఆడగలరు _ ఆడించగలరు. 

పలై పలైంతా వారి ఢృష్టిలో ఒక కుటుంబం. అందుకే 

సూవయ్య్యా, అప్పా బావా, తాతా వరునలలోనే కాని 
ఒకరు నొకరు 'పిలుచుకోరు. 

ద్వేషాలు లేని = అరమరికలు ఎకుగని హృదయాలు 
వారివి _ అందుకే వారు చెట కిందనే జీవిస్తున్నా - గంజినే 
కౌగివున్నా, వారి పని పాటల్లో నే - ఆనందం కల్పించుకొని 

హాయిగా జీవితాన్ని అనుభవించగలరు _ అజీ వాకు పెట్టి 

పుట్టింది _ వారికి సృష్టికర్త అస్ట్రేపెట్టింది. 

ఆ పల్లెలో నే వుంటూంది గంగి, ఆవల్లెలోనినాడే 
గంగడు. గంగడికీ పెండి కా లేదు -గం౦గి పెళ్ళిడుకు యింకా 

రానేలేదు. గ 

గంగడు వఫుల్ల లో గొడ్డలె త్తి కొట్టుకొని గంజికి 
డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి, వ తోటవారునో ఎండుపుల్ల భు వరు 
కుంశేనేగాని గంగికి గంటలు దొర వు. 

అలాటి గంగి _ నింగిలో నిక్కి_చూ స్తే చుక ,.లా 
గుంటుంది. చక్క-నిచుక్క- = చీరసింగారిస్తే తూరీగ రెక్క, 

ఏం లాభం __ తన అందాన్ని, అగ్గంలోకూడా 
తొోంగిచూసుఫొ నే పాటి అదృష్టంకూడా నోచుకోలేదు గంగి, 
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నింగినే నొడుగుగా చేసుకొని _ భూమినే తల్లిగా 

నోచుకున్న గంగికీ, చెట్టూ చేమలూ బంధువులుగా ఎంచు 

కునే గంగికి అద్దం ఎక్క-డిది. 

అలాటి గంగి చంకన వేడపూసినతట్ట పెట్టుకుని పెద్ద 
చెరువు పక్క పులలు వరుకుందుకని బయలుదేరి వెళ్ళింది. 

oa) 

ఓ చోట తట్టపెట్టి పుల్లలు వఏరుకుంటూంది గంగి- 

అంత క్రితమే అక్కడ ఆటలాడుకుంటున్నారు కొంతమంది 

యువకులు. వారి కంటబడింది గంగి. ఇంక చెప్పేదేముంది 

చిలిపితనాలకు జామార్లుకట్టుళొన్న వారు వీ కేకదూ? 

“కాటు కెట్టిందిరా పిల్లా 

చూడమనీ - వలో డొముకులాడి 

నవులా అటింది రా పీలా 
ఠి య 

చూడమనీ 0) 

పూలు పెట్టిందిరా పిల్లా 

చూడమునీ 79 

అంటూ గంగి పెట్టుకున్న పూలను, కంటి కాటుకను, చెవి 

కమలాలనూ వర్షించి కవ్వించడం మొదలుపెట్టారు. 

అయినా అంత పట్టించుకోలేదు గంగి. తనవని ముగిం 

కొని ఆ యేకుకున్న "పుల్లలు గూటికి చేశేసి _ కొడవలి తీను 

కొని వటవతల దూడకోసమని గడ్డిపరకలకిని వెళ్ళింది. 

అక్క_డ కొంతమంది పయిలకు[ రవాళ్ళు దూడలను మేపు 
| 
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కుంటూ ఆడుకుంటున్నారు. గంగి వంగొని నడ్డికోసు 

కుంటోంది. అంతలో పెద్దకాపు పచ్చాడు - పచ్చగడ్డిలో 

పచ్చగా కదిపించింది గంగి. 

“పచ్చగడ్డి కో చేట 
9 డ 

పచ్చని పిల్లా 

పమిటకోంగు జారి౧డే 

పలుచని విలా, a “? 

oa) 

అంటూ పాటమొదలు పెట్టాడు పెద్దకాపు. ఇెవులో కితకితలు 

పీకింది ఆపాట గంగి. చ్యేహషం ఎరుగని గంగి చికునవ్వు 

తో చేపెద్దకాపుగారికి అంతా మేలాకోలమే” అనీ తన కోత 

బాలీంచు కొని శీవ్రవద్దకు వచ్చింది లా అప్పటిశే చాల వడ్డె 

క్క 0ది. పడవమూమ అవతలిగబ్బున పడవ నిలుపుకొని 

వున్నాడు - చూసింది గంగి. జాలారన్న (జాలారన్న చేపలు 

పళ్లు జాలరి) ను పిలుస్తూండి చూడండి. ఎంత ఆవేశపూరి 

తంగా ఏనబడుతుందో యీ పాట; 

స్ట్ న్స్ గ్జీ నీ జూలారన్నా 

పరుడా కెయ్య రా జాలారన్నా 

పడవదా కెయ్య రా 0) 

వడునకు చేర్చురా 00 - 
Cs 

గోదారి గాలిరా 0) 

గోలపెటు ఫొసూంది ౫” 
లు ar 
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వటవతల మా యిల్లు జాలారన్నా 

ఎప్పుడెళ్ళి జేరుతానో 00 

వీకటడీ పోతుంది 00 

ఒంటరిగా వున్నాను 4 

మళ్ళ వచ్చినప్పుడు » 

మంచిగ మాట్లాడ కాను 0) 

నీ OR స్ట్ ర్ట జాలారన్నా -ా” 

ఎలాగ్రైజే వరు చాటింది గంగి. ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటిశే 
దీపాలుకూడా పెట్టారు. చాలా విసుగుగావుంది గంగికి = వం 

గడ్డి? ఎండలు ఎక్కువగా వున్నాయి, 

(ప్రక్క పిల్లలను అందర్నీ చేర్చింది. 

గంగన్న పంటలు పండ్ంచుకుంటూ చేలంపట తిరుగు 

తున్నాడు, బాగా కష్టపడుతున్నాడు. వర్టాలులేవు-వనాడు 

వర్షం కురుస్తుండా అని ఎదురుదూస్తున్నాడు గంగడు _ అది 

(గహించింది గంగి, 

వర్షాలు కురవాలంశే __ వాన బేముని కొలువాలని 

వాళ్ళ మునలమ్మ చెప్పగా వింది. వెంటనే ఓ చిన్న దీపం 
జలిగించింది —— చుట్టుాచేరి వానచేముడు పాట మొదలు 
సుకకింది, 

రి 

ఈ మొ రో 'మొ[ రో 

వాన జేముడా 

(20) 
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మమ్మి౦'కా దయచూసి 

మావాడే రావ 

వనుగులాంటి మోగోళ్లు 

ఎత్తులాడిపోయారు 

ఈనుచున్న చేలన్నీ 

ఎండిపోవుచున్నాయి 

పండుచున్న చేలన్నీ 

పండువారి పోయాయి 

దుక్కి కుద్దులన్ని యు 

తూలిపోవుచున్నాయి, ఇల 

అప్పుడే గంగన్న గంజితాగి  చూరుముంగిట చుట్ట 

అంతించుకు కూర్చున్నాడు. గంగి పాడిన యా పాట తన 

కెంతో సేద తీర్చినట్టుగా నవ్వుకున్నాడు. 

అ నవ్వులోనే గంగిరూపం తన కళ్ళముందు 

ఎంతో అందంగా శనుపించింది. ఆ ఆలో చనలోచే గంగడు 
బదురించాడు. చూరువార కోడికూసింది గంగడు లేచాడు _ 

గునపం తీసుకుని బెల్లు విరుస్తున్నాడు _ ఊతంగా తనలో 
తాను + 

ఉనా ళు, పాటుపడ 
షల a 

ఈ గునపమే మిగులు 

ఈ రెక్కలే మిగులు 
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గంజిముంత వంచిచూడ 

గంజిచుక్క_ కే కరువు. * ౨” 

ఆ పాట ఆఖరి కునుకులోవున్న గంగికి వినపడింది. 

ఒళ్ళు విరుచుకు లేచింది గంగి. బయటకు వచ్చిండి _ గంగన్న 

భావ కష్టపడుతున్నాడు తన మనస్సు ఉస్సురంది. అదే 

ఆ కూలిజనంలో, పల్లె జనాళిలోవున్న గొప్పతనం - నాద్ _ 

సీది అచే భదంవతేడు వారికి _ ఒకరి కష్టం _ అందరి కష్టం. 

ఒకరి ఆనందం అందరికీ పరమానందం __- ఎవరైనా వారి 

బిరా దకు వచ్చారా - గూడెం అంతా కదులుతుంది కరా 

లన్నీ కలుసాయి 

గంగి తిన్నగా వెళ్ళింది. గంగడు బెల్లు 'పెల్లగిస్తూం శు 

గంగి బెల్లు పెకీప జేస్తూండి _ గంగడు గంగినిచూసి చాలా 

ఆనందం పొంచాడు. ఇంతలో గంగి అందుకుంది... 

“కి భావ శీ చావ పీపావ 

మో. పన తచోలగలవ 
రై 

స్ప శావ నువ్వ 

పోమైన యెయ్యగలవ శీ శావ. + 

గంగి పాట విన్న గంగడు కంఠం ఎలా వూరుకోగలదు, 

తను వావట = అయితే గంగి గంగడికి వరదలు, అందు 

కున్నాడు గంగడు పాట. 4. 

“మరురగణాల వమరడాల ఓ మరదాలా 

మోాటంచు నాకివం 

కీ మరదలా, మరీ 
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పోటంశ్ మహాయిష్టం 

ర్స మరదలా, 

చూశారా యూ పాటలో ఎంత ఆహాదం _ 'చనువూా వున్నా స 
యం౦టారు. 

గంగి చేతులు దులుపుకు తన గుడిసెలోకి వెళ్ళబో 
యింది - అయితే గంగీ బావకు బూరిముక్క. ఎప్పుడన్నా డు- 
నరనంగా గంగడు. ఛీ- ఫో _. అంటూ లేడిలాగ సిగ్గుతో 
గుకిసెలో దూరిపోయింది గంగి. 

రానురాను గంగ, గంగడు మధ్య అన్యోన్యం ఎక్కు 
వయింది, గంగిని చూసే గంగడు, గంగడ్ని చూ స్తే గంగి ఒక 

విధమున అనుభూతిని పొందసాగారు. 

ఒకరోజు: గంగడు (ప్రక్క-మామిడి తోపులోవున్నాడు. 
పని కట్టుకు వెళ్ళింది గంగి. అలా ఎంతసేపో గంగన్న కావ 

ఒడిలో ఆడుకుంది = వెళ్ళిపోదామని లేచాడు గంగడు. 
చూసింది గంగి, ++ 

“ఎల్లాన్తనోయ్ భావ 

యెళ్ళో సనోయ్, 

కళ్ళు తెరి సేతలికి 

క ళ్ళిదుట వుంటాను, 

వళ్ళు యిరి సేతలికి 

నళో+న నంకకాను 
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సుళ్ళు తిరి గొసాను 

గళ్ళు కదిలొసాను ఎ! 

సక్కని తురాయి [కింద 

చుక్క_లాంటి రాయిమోద 

ముక్కు_తూ ములుగుతూ 

ముడుచుకొని తొంగేన్ర 

మురిసీనా తలచినా 

ముంగలే వుంటాను _1ఎ॥ 

అంతదాకా సరసాలు ఆడింది గంగి, చాలా సేపయింది 

కూడాను. వెళ్లి పోదామని లేచినుంచుంది గంగి వెళ్ళిపోతూ. =. 

“కళ్ళు తెరిసేతలికి 

క ళదుట వుంటాను 

బళ్ళు యిరి సేతలీకి 

వొళ్ళోన వుంటాను, *, లొ 

అంటూ మామకు థ్రైర్యం చెప్తుంది. 
రా వానే 

అంతదాకా సరసాలో మునిగియున్న బావకు ఈమాట 
గొ 

వవుంత ఉత్సాహంగా కనుపించదు. అలా నిరుత్సాహంగా 

కనుపీంచిన బావను చూసి ఎ తిరిగి ఇంకా థ్రైర్యంక లిగిన్తూ... 

“ముక్కు_తూ ములుగుతూ 

ముడుచుకొని తొంగోకు 

మురిసినా తలచినా 

ముంగలే వుంటాను,.. 

అని ఉత్సాహాన్ని కలిగించి మరి వెడుతుంది. 
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ఈ పాటలో ఎంత ఆప్యాయతనీ, మనొ థై ర్యాన్నీ 
జానపద కవి పొదిగాడో గమనార్డ 0. 

చావకోసం సుళ్ళు తిరి వరదలు అడ్డుపడినా, వెళ్లొద్దు 
అనే అధికారంలాంటి హద్దులు అడ్డుశగిలినా-సీకోనం వస్తాను 

సుమా చబావా,,..అని జ్ఞర్యం యివ్వడం ఎంతే హృదయం 

గమంగా వుందో! 

రెండురోజులు కనబడలేదు గంగికి గంగన్న భావ, 

సాయంతం'వేళశ గంగి దంపుకాంటూంది నూకలు. బావను 

అల్ఫంత దూరంలో చూసింది 

“ఛావయ చ్చాడూ 

కూూశేమి లేదు! 

కుళ్ళిపోయిన గుమ్మడికాయ 

బావకు కూర 

అని దంపుతూనే వెక్కిరింతలు మొదలు పెట్టింది గంగి, 

ఇంతలో త'లెల్తి చూసే సేటప్పటి శే భావ వెనకాల చాలామంది 

వున్నారు. గంగి తం డిని కలుసుకొని గంగన్న కూ గంగికీ పెళ్ళి 
చేయిద్దామని వచ్చారు పెద్దలు. ఎక్క-డలేని సిస్లా వొచ్చింది 

గంగికి. 

పెద్దలు నిశ్చయించిన పకారం గంగిని గంగడికి యిచ్చి 

ఏవాహం జరిపించారు. ఆచి, తూచి చేసుకొన్న నంబంధ 

మేమో చాలా అన్యోన్యంగా నే వున్నారు. 

గంగడు కుక్కి_మంచం వాల్సుకు కూర్చున్నాడు, గంగి 

చాటలో నూకలుపోసి చెరుసతూంది. గంగి కడుపులో వదో 
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జక వోరికవుంది అజ 6 కొరికను, ససనన్నప క్రావకు తెలియు ర్లు 

చెప్పాల్. i= అర భా " బం 
అందుకు పాటరూపంత్యీ[ శన శ క్లోరిశఖబ్లొ os 

స్తూందో చూడండీ, ౪+ ప HYDERABAD 

“మనయిం౦టణి యెనకాల్ 

దానిమ్మ చెట్లో 

దానిమ్మ చెట్టున్నాది 

గంగన్న తానో! 

తింశకును దానిమ్మ 

పండే తినాలి 

కంశును తొలిచూలు 

కొడుకును గనాలీ,.. 

ఆహో! ఎంత చక్కని కోరిక! “వరిమొలకా, మొగ 

ములకా” అన్నారు! 

ఈ విధమైన సారస్వతం ఎంతోవుంది జానపద గేయా 

లలో! 

ఒకరోజు గంగి, గంగడూ వదో కూలిపని కోసమని 
వటవలత వూరువెళ్ళారు _ అసలే సీరులేని న్యవసాయాలు _ 
అక్కడ కష్టపడి పని చేసుకొంశుచే కాసి రాళ్ళు రత్నాలు 

కావు. 

అటువంటి నోట గంగి చట్టునీడను పడుకుంది. గంగడు 
పనిమానేసి గంగిని చేరాడు. అప్పుడు గంగి అంటూండి 
చూడండి, +. 
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“వెన్ను మోడా చూపు 

వములపరొ నాన్వామి 

చన్ను మి+దావేయి తియ్యరా, +.” _ అని 

వాన ఆటలు తరువాత ముందు పంటలకు శతు 

కావాలి - ఆ యాతాం పని చూడకుండా _ నరసాలేమిటని 

అడుగుతూంది గంగి. ఎంతటి జాతీయ భావాలు కలదో గంగి. 

ఇక్కడే ఒక నూట 

ఈ పె పాటలోవచ్చిన “చన్ను” పద ప్రయోగాన్ని 

బూతుగా కాకుండా కా లిచాసుగారి శ్యామలా ండకంలో 

'కు-వోన్న శే కుంకుమ రాగక్షోనే” అని చదువుకొని అభినం 

దించినట్లూ; అల్లసాని పెద్దన్నగారి మనుచరి తలో “తనయా 

స్థనదుగ్ధము' లను పదము చదిపి మెచ్చుకొన్నటూ, పోతన్న 

గారి భాగవతంలోని “చను కళ్లు పయింబడి అన్న పద్యం 

చదువుకున్న వుందాతనంతోనే చూడాలికాని మరోలా 

చూడకూడదు. 

పెద్ద కవులు_చక్క-నిపదాలమధ్య వాడిన ఈ పదాలే 

చూసి ఉల్చీ తబ్బిబ్బవుతున్న మనం యీ అమాయక యువతి 

ఎక్కడో “చన్ను అన్నంత మా|తాన తేప్పు పట్టనవనరం౦ 

చీకు. 

అలాటి సువిశాలత కనుక వుంచే ఈ జానపదసాహిాతీ 

ఎంతో ముందుకు రాగలు గుతుంది. 

గంగడు ఈ సవుయం౦లో రంగం (పయాణంకట్టాడు- 

అక్క_డే మంచి సంపాదనుందని. అక్కడినుంచి చాలా సరు 
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కులు గంగికి పంపాడు, కాని ఎంతకీ గం౦ంగడికి బాబు రాబేదు= 

అలా రాలేదని ఆలోచిస్తూ, .. 

“జోడు గొట్టాలోడమిాదా = సిరిసిరి మువ్వా 

జోడుంగరాలంపా నే 0) 

రీగజూ బులంపానే 0) 

కవరు జూబులంచా నే 09 

వనాదూ ఓడచూడని గంగడికి రెండు గొట్టాలువున్న 

ఓడ ఒక గొప్పతనం, అటువంటి ఓడమోద తన సిరిసిరి 

మువ్వలాంటి గంగికి రెండుంగరాలు పంపాడట. 

కాని ఎంతకీ గంగికి అందినట్లు కబురురా లేదు, ఎలా 
వస్తుంది * గంగికి చదువురాదు - నంధ్యారాదు. అందుకు 

గంగికి అందినా (అందకుండా ఎక్కడికి పోతాయి) జాబు 

రాయ లేదు. 

అందుకు బాధపడుతూ అంటున్నాడు చూడండి: 

తీగజాబు లంపాలిట (కులిగాం అన్నమాట), కనరుజూబు 
లంపాలట (కవరు అన్నమాట) ఎంత మనోహారంగా, యచా 

ర్భంగా కనబడుతుందో చూశారూ? 
చివరకు గంగి జాబు రాయశపోవడం మఠరాలంగాను, 

ఒంటరిగా వుండలేశనూ గంగడు వచ్చేశాడు. అలా రంగం 

నుంచి వచ్చిన చావని - గళ్ళలుంగ్యే వేత్తిలా! రూళ్ళకర్ర, 

కంపెని చట్ట, అడ్డగళ్ళ బనీను, కాలికి నా చెప్పుంగా, 

ఒంటిమి౨ద పచ్చబొట్లు = చూసేటప్పటికి మురిసివోయింది 

గంగి. 

21) 
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గంగడు రంగంనుంచి వచ్చి నప్పుటినుంచీ గంగ్ని 

కొంచం సుందాగా కనబడుతూంది. 

ఈ జానపదనాజ్బయంలో | శౌమిక సాహిత్యం 

(కింద జాలా పాటలు యి౦వైనప్, పందయినపి వున్నాయి. 

యివి అదో రకవముయిన తరహాగా వుంటాయి. ఈ తరహా 

(శౌమిక గేయాలలో మోటుగా పదాలు వున్నా --- ఎన్నో 

జీవితానుభూ తులను, జీవిత సత్యాలను మనకు _పబోధిసాయి. 

చేలో ఊడ్పులు ఊడ డానికి, బయలుదేరారు. 

అందుకు ముందుగా చేలో గణపతి పార్థనచెసి కొబ్బరికాయ 
కొట్టడం పరిపాటి. అందుకు ఆ పనిని గంగకి అప్పగించారు. 

చేనుమూల ఒకచోట ఒక రాయికి పసుపురాసి, 

కుంక౦పెటి, కొబ్బరికాయ కొొటింది- ఆ వెనుక నే _పాగన 
లు లు శ్, 

అందుకుంది; 

కరి గణపతేయ్య గణపతేయ్య 

స్ట్ గణపతేయ్య 

మందఫొడిగ ఉండబోకు రా! 

ర్డీ గణవతయ్య గణపతయ్య 

జమ్మిష త్రి పూజ సేతురా 

నీ గణపతీయ్య 

ముందె నీకు పూజసేచుశా! 

నీ గణపతయ్యి గణపతయ్య 

ఊరిలోన ఉచేిం చెడ? 
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రీ గణపతేయ్య 

ఉయ్యా లల వూపుతానురా ! 

నీ గణవతయ్య గణపతేయ్య 

ఉం డాథా పీకు పోతురా 

ర్డీ గణపతేయ్య 

మమ్ము ఎపుడు మరువబోకురా” 

ఈ పాటనే కొన్ని చోట్ల యిలా పాడతారు ; 

* క్ యిగన రాజ యిగనరాజ 

జమ్మిప్మతి పూజ సేతురా 

ర్కీయిగన రాజ 

జామిప తీ పూజ సేతురా...” 

గంగి చెప్పగా గణపతి (ప్రార్థన అందరూ పాడారు- 

పూజ పూర్తయింది. జోను (పారంభించారు - అందరూ 

ఒంగుని ఊడుస్తూం శు = ఒకపిల్ల సన్నని గొంతుతో _ పాట 
చెపుతూ ౦ది, 

ఆ పాట ఆ గాలి నాలులో= ఏనులవిందుగా వుంది, 

“ఏయి వరాలో వయివరాలో 

వకూ లొడికిన పాప 

య( రన్న పాప. 

ఆగూనే అన్నల్లు 

వనచ్య్చూచున్నారు 

ఆరెందు కొొతారు? 
— వా సా లా అలుల. చాచాను 

మితులు శె, సభాగారి సేకరణ లోనిది, 
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రాజూ లళ్ళుల్లు 

రాబూోొ లళ్లుళ్ళయితే 
a2) 

రారంశు పాప? 

నామొట బోయె తె 

మేడెక్కి.. చూడు...” 

ఈ శామిక గేయంలో ఎంతటి భానం కనుపిస్తుందో 

చూడండి : 

“ఆరూగోే అన్నల్లు 
ధా 

నచ్చూూచున్నారు. ఈ 9 00 

అని ఒకతే ఆంశు. అందుకు యింఖొక టె. మనబోటి 

చిన్న కుటుంబీకుల యిళ్ళకు వాళ్ళెందుకు వస్తారు అన్న 
అసంతృప్తితో... 

ఎ రెందూ కొసారు 

రాజూ లళుళుు., ఏ 
గం గిం 

అంటుంది. ఈ జవాబుకి మొదటి యువతి - మనం 

మాతం లీసిపోయావమూా ? అన్న న్యతీం త్ర భావంతో- 

స్యేచ్భాగర్వంతొ. 

“రాజూ లళ్లుళ్ళయి తే 

శారంశు పాప, 4.1” ' 

అని ఎంతే సిండుగా (పశ్నిస్తూందో. 

గణపతి (పార్థనచేసి వూరుకుని చేలోకి గంగిమా తం 

దిగకుండా హుందాగా గట్టుమోా చే కూర్చుంది. చేలోకి 
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దిగమన్నాడు గంగన్న. రయనుం అంది గంగి చూశాడు 

గంగన్న శైవం 

“ఉల్లి మళ్లా చీరాగట్ట 

కచ్చలూ పై పెకెగాగట్టే 

ఊడుపూకీ దిగామంశు 

ఉన్న వాళ్లా పీల్లానంటా వే 

ఓలోలే గంగీ 

ఉన్న వాళ్ళా పిల్లానంటా వే! 

ఉన్న వాళ్లా పిల్లానం శే 

కంటిబానలు నాకూ ఒద్దురా 

కీభోలే శానా 

కంటి యిరుపులు నాకు ఒద్దురా” 

అంది గంగి, అందుకు నమాధానం౦ంగా గంగన్న 

శావం ౬4,౪2 

“ఉన్న వాళ్లా వీల్లాననీ 

ఉచ్చిపో శే బే పిల్లా 

కోతలాకీ గోరి నే! నూ 

రీ తోలీ గంగీ 

కోతలోళ్ళకి కోపా మొస్తుం దే” 

గంగన్న బావ తనను దెప్పి పొడుస్తున్నా డని గంగి! 

కోవంవచ్చింది. భావనకు నమాభానంగా... 
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“ రో రమిా సాల్ దువ్ర్యూకుంటూ 

ఎర గుడ్డా చుట్టూ హొంటూ 

కోతలాే రావద్దంటావా ర 

కీరోరి బానా 

కోరికై నా తీర్పనంటావా” 

అవి నిల వేసి అడుగుతుంది గంగి. 

ఈపాటల వరునలనే యేలపాటలు అంటున్నారు. ఈ 

యేలలు యింకా ఇతర వరుసల్లోకూ డా వున్నాయి. మొదటి 

జండు వరునలూ యిజే నడకలో సాగి తరువాత నడక 

మారుతుంది, 

ఈ యేలలు మొత్తంమీద చాలా ఉదేక పూరితం 

గానూ, వినసొంపుగానూ ఉంటాయి. 

ఆవులు అంబా అని అరుస్తున్నాయి= కోడి పొక్కలో 

కో అని లోకాన్ని మేలికొలుపుతూంది - గంగడు కొడనలి 

తీసుకొని కోతలకు బయలుదేరా డు 

గంగికి బద్ధక ౦గా వుంది - తను యి ౦ట్లో నే వుండి 

పోయింది. మంచి ఎండగావుంది. గంగడు గంజినీళ్ళకు 

ఎక్క-_డినుంచి ఎక్కడికి వసాడు. అందుకు తలమోాద బుట్ట, 

బుట్టలో గంజిముంతలూ పట్టుకొని బయలుదేరింది గంగి, 

చను గట్టున నిలబడే చూసింది" ఆ ఎండలో గంగన్న భావ 

ఒంటిమోాద చెవముట మిలమిలా మెరుస్తూం శే గంగికి బాగ 

చేసింది _ అక్కడినుంచే బావను పిలుస్తూంది. 
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“ద్ద డవలీ మొలనుంచి 

కోత చాలించి ! 

రావోయి బేబేగ 

గంగన్న బాబా | 

తలమీద కొచ్చాడు 

తండి సూరీడూ ] 

యిలలోన జనులెబ 

యిసిగి పోనారూ 1 |కా॥ 
ముఖ మెల కప్పింది 

ము తేల సెమటా | 

ఒలెల్ల ఒసి నాడి 

కందిపోనాదీ. ఖా 

బంగారు నీ మోము 

ఒపివాడీ పోయె | 

ఒలల కందింది 
౧౧౧౧ 

వెరినాబౌానా | సా || 

సలయీటిలో మునిగి 

సెమట కడిగేసి 

నరననూ కూకోని 

సల్లారగించూ | కొ 12) 

ఎండలో అలసి సొలసివున్న గంగన్నకి తన మరదలు 
కంఠం శెపిని వడ్డాటప్పటి శే _ ఎంతో తేరుకున్నటయింది. 

టు 



168 వముధథురకనితలు 

కాలుసేతులు కడుగుకుని గంగిని చేరి వీచ్చాపాటే మాట్లాడు 
కుంటూ గంజి మెతుకులు కొన్నాడు. 

సోయం తండాకా కోత్రల్లో మునిగున్న కూలి దంప 
తులు గంగీ - గంగడూ తిన్నగా రేవృడగ్గరకు వచ్చారు. 
కాని అక్కడ పడవతాతలేడు, నావ ఒక గడకు కట్టి ఎటో 

పోయాడు. 

ఉన్నట్లుండి గంగడు గంగిని ఎక్కి-౦చుకోకుండా తను 

పడవలోకి దూకి అవతలి గట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు. ఆ ఆటల్లోనే 

తమ (శవమును మశేచేది ఈ జీవితాలు. చూసింది గంగి... 
“ఆపూ పడవాపూ 

నరంగుళావా 

వస్తున్నా వస్తున్నా 

నరంగు పెౌవె,,లిి 

అంటూ గంగి గంగన్న శూవను నరం౦గు శ్లావగా 

తలచి = చిలిపిగా నే అనుకోండి = పిలిచింది. అందుకు 

గంగన్న బావ... 

“కల్లుముం౦త యిస్తావ 

కడగదిలో కొసావ 

గంగీ ఓ గంగ 

కం౦ందకుండ చూస్తానే 

గంనీ ఓ గంగ, 

అంటూ వెటకారాలు అందుకున్నాడు గంగడు 

తనకు గంగి పరాయి దయినట్టు. నశే! బావే అలా అన్న 

ప్వుడు గంగి. ఎందుకు వెనుకపడాలి ? 
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“నడిశేవు మధ్యలో 

నన్ని౦నా వెట్టకూ 

నా శొంపా కొచ్చిందీ 

వదులూ ఓ చానా, 

అని తనూ అందుకుంది. 

చదువుకోని గంగికి -_ చదువుకున్న వాళ్ళకులా ౫. 

బహిరంగ్యపబేశంలో మొగాడితో చేయి కలపడం తన 
ఫొంపకు తెచ్చుకోవడమే అని తేలుసు. అందుకే... 

“నా ఫొంప కొచ్చిందీ 

వదులూ ఓ చావా...) 

అవడంతో | పకిధంనించే |పకేత విశివతి _ ముందు ము పకిధ్వనించే ప్రక్యేత విశిన్బ 
ఈ విధంగా ఎన్నో గేయాలు కథారూపంలో పరి 

చయం చేయదగ్గవి జానపద సాహితిలో లవ్ వలతులు. 
అవన్నీ యిక్కడ పరిచయం చేయాలంళశు చాలా పెద్ద 

(గంథం అవుతుంది |. 









5 

జానపద వాజ్మయంగా (రకరకముల "దేశీయ ఛంద 
స్పులలో పాటలు) ప్రసిద్ధి పొంది-చాలా _పాచిన చార్మిత్రక 
విలువనుపొండిన జంగంకథల నే బుురకథలు తకెలుగునాడున జరి 
గిన ఎన్నో గాథలకూ, చారితకాంశాలకూ |పతిబించాలుగా 
నిలిచాయి. . 

ఈ జంగం కథలుగా తెలుగునాట (పచారమయిన 
ఈ సంగీశకథలు చాలా రూపాలలో _ ఛాలా కథల యుతి 
వృతాలతో పచారమయి వున్నాయి. 

ఏటినిసఏంచి యు9తకుముం జీ ఎంతోమంది బారి తక 

పకినోధకులు, జానపద వాబ్బ యోద్భారకులు చర్చించి 
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వున్నారు. కనుక, వారు సూచించిన ముఖ్య విష సోూూలను 
న్ా ష్య బా, ¢ న్న ఆధారంగాగాని జంగం కా తాన్ని డి శ0లంగా నైనా 

పరిచయం చేయడానికి (పయత్నిస్తాను. 

ఈ తరహా చేకిరచనలను గురించి _ ఇంతకుముంచే 
జానపదవాబజ్బయ పరిశోధకులు ఎంతోమంది కాలాలవారీగా, 
కథలవారీగా చర్చిన్తూ ఎన్నో వ్యాసములలో చర్చించి 
వున్నారు. 

ఈ తరడో రచనలను, బేశిసారన్య తాన్ని గుగించి 
(శ్రీ) కోరాడ రా నుక్ఫష్ణ య్య గారు, చిబుకూరి వీళభ దరాన్చ 

గారు నిడదనోలు వెంళటరావుగాకు-యింకా ఎందశొందరో 
రకరకాల సరి కోల, క్రింద చర్చించియున్నా రు. 

శకంలో ఈ జంగం కథల్నపె వెలువడిన వ్యాన భాగ 
ముల నాధారంగానొనియీ చేను కొంచెం పరిచయం చేయ 
జూ నికి (వపయక్ని సాను, జా నపదవాజ్మయ మన్నా, జొాసపద 
గేయాలన్నా మనవారికి అంతే శ్రద్ధ వున్నట్టు కనుపిం చదు. 
ఈనాడు పభుత్వం కొంత కదిలి ఒకకమిటీని సేకరణకుగాను 
-వేసిం దను ఫోండి. ఈ (పభుత్వం అండా, ఈ కమిటీ గుర్తింపు 
లేసి ఎంతోమంది వనాడో యిటువంటి శేకరణలుచేసి, ఉద్య 
మానికి బలం చేకూర్చిన అజ్ఞాతక వులూ, సాహిత్య జ్ఞార 
రా వున్నారు, అటునంటి వారకి గుర్తింపు జరగదు.ఎందు 
చేత | 

ఇదే ఇతరదేశాలతో పోల్చిచూశ్లే మనం ఈ సేకరణ 
గృషీలో, పునరుద్ధరణ కృషిలో చాలా వెనుక బడివున్నా మని 



అనిపి స్తుంది. ఒశథ నమాతలోని లెక్కలను (కింద యిస్తు 

న్నాను 3 

జ “జానపద విజ్ఞానంధయొక ,- (పసిద్ధిని గు ర్రించిన 

తర్యాత (పపంచంలో అన్ని పాంతకాలలోనూ కూడా 

దానిని సేకరించడానికి, నవృద్దిపరచ జానికీ విజ్ఞానులు. పాటు 

పణారు. ఆ కృషిలో ఆతినవీనంగా జరుగుతూన్న (పయత్నా 
డ 

లను మోత మే కొంత యిక్కడ వుదవారిస్తొను : 

బదోపాఖండంలోని హంగరీ బేశంలో లజ్త అనే 

ఆయన వాంేనీ జానవదగేయాలను సేకరించాడు. (బిబె.సి. 

లండన్ "లెటర్ = నెం.392) అమెరి కా 'చెళిస్థులు జానపదోయా 

లనుసేకరించుకో డానికిచాలా పాటు బడ్డారు. ఆ యాల (పదిర్శ 

నలుకూ+డాతర చుజరుగుతుంటా మి]? వశ తాబంలోవ్యా ప్రిలో 

న్న జూనపదేేయాలు శేటికికూడ వినిపిస్తూంటాయి. అమె 

రకా కాంెన్ ,గంథాలయంవారు 40,000 జూనపదశేయా 

అను సేశరరిచారు, (అమెరికన్ రిపోర్టర్ - తెలుగు పతి 

9ర-7-52ి _ పుట క. ఫొబియన్ బవర్స్ అనే అమెరికా 

రచయితే పపంచంలోని జానపద నాట్యాలను పరిశీలిస్తూ 

భారత బేశంకూ డా నచ్చాడు. ఈయన కథక్ నృత్యాన్ని: మణీ 

పుర నృత్యాన్నీ పరిశీలించాడు. ఈయన భార తీయస్ఫత్యం 

(ది డాన్సు ఆఫ్ ఇండియా) అను గంథాన్ని ఆంగ్లంలో (సక 

గిం చ డానికిపూనుకున్నా గు-(అ మె కస్ రిపో ర్హరు- తెలుగ్యుపతి 

ల ద నావం అం. ఉననత 

* (శ్రీ శేకుమళ్ళ కా మేశ్వరరావుగారిజంగం కథా పరిచయ 

వ్యాసాలు = గృహలక్ష్మీలో 
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9.15; 3) ఈ వో స్తకుగా (పపంచంలో జానపద కళలమోద 

(శేద్ధాన కు కులు నానాటికీ వృద్ధి అవుతున్నాయి. క 

జంగం కథలు జానపద వాబ్బయము 

జానపదనాబ్మ్బయంలొ జంగం కథలరి ఒక శాఖ, బక 

ప్రత్యేకత. ఇందులో వాలారకాలు మునకు కనిపిస్తాయి, 

నాటి చర్నితలను ఆధారంగా తీసుకొని రచించినవి, నాటి 

సాంఘకాఇభా రాలను, పరిస్థితులతో ము సీ పెట్టి రచించినపి, 

రామాయణ కథలలాంటి “యితినృత్రాలలతో రచించినవి, 

యుద్ధ చర్మితలను ప్ిఠరన (పధాసంగా రచించినవి. 

ఈ జంగం క థాపద్దకి, రచనాపిభానం నాడూ నేనూ 

కూడా |పచారంబో నే వుంది. వేటికీ జంగంకథ వరునలలో 

బురకథలు రచించి రాజకీయ పరిస్థితులను (ప్రారం చేస్తు 
న్నారు. మచ్చుకు కష్టజీవి, , పల్నాటీయుద్ధం, బెంగాల్ కరువు 

మొదలగునవి. అలానే పూర్వ చెన్న త్యాన్ని గొనిరాసినవి-_ 

బుద్దచరిత, పండితరాయలు మొదలగు బురశథలు. 

వీర శౌవమతేం విజృంఫిం విన కాలానికే అంపే క్. న 

1150 నాటికే జంగాలు ఈ కథలను పాడుతూ డేవారు, కను 

కనే ఏటికి జంగంకథలు అను నామం (పసిద్ధమై ఎలచిపో 

యింది. మహ్మోసవంతి అయిన తేలుగు జాన పదవాజ్ఞయం౦లో 

జంగం కథలు ఒక శాఖగా ప్రధానమై నిలిచాయి. 

క పమయాన్ని (పదల మనన్సులలో హత్తుకు నేలా 

చేయగల పటిమ ఈ బ్నురకథలకువుంది. నాటి అశ్యాయా 
లనూ, అకమాలనూ ఏలుతున్న (వభువులదృష్టి! పిసుకు 

రావడంలో కూడా ఈ జంగం కథలన్నాతి చాలావు-ది, 
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ఈ జంగం కథలకు డఊాతపదాలనేని తప్పక వుంటాయి. 

ఈ కథలకు (పతి చరణం చివరనూ “కతంచూనా తండా నే” 

అనియు, “రామారానూ రామారామా శామా రఘు 

రామా” అనియు, “తందాన శరాజనం౦ందనాి” అనియు, 

కశండానాబాయి రాజనరిదని అనియు, “మేలునేలు, 

“తందాన తాని” అనియు డఊొతపడాలు [పవారంలో 

వున్నాయి- వాడబడుతున్నాయిః 

కొంచెం ఉధృతంగా - వేగంగా పాట సాగే నము 
యంలో సి అనే ఊతపదం పాడుతుంటారు _ మచ్చుకు 

పల్నాటియుద్ధం బు[రకథలోనిది = 

“అంచె వేసినా పందెగాండురా - 

అందమైన పుంజు లే త్రిరి - జూ 

పాతలు కత్తులు దీసిగి 

సానలమి బే సాదిరీ 9) 

PJ గ్లీ గిలీ గ్ లీ 

అలాగే పూర్వకాలపు రచన అయిన ఆరుగురు 
మరాఠీల కథలోనిది; = 

“అప్పుడు కీర తమ్ముడా ణు 

నూపట్నము చేరిన వారికీ _ సె 
ఈ రకంగా సె” అనే ఉఊతవదం వాడుతుంటారు. 

న్ా 

సె 
య 

సె | 

పోతే పూర్వకాలపు జంగం కథలను ఎవరు రచిం 
వారూ అని. అదీ ఓక (వన్నే, ఈ (ప్న్న చాలా కష్ట మయి 

నది = కొన్ని కొన్ని కథలలో వారి వారి చేరు కవులు 
వస 
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ఇప్పుళొన్నారు. కొందర పేర్లు చేరొ-న లేము = కొన్ని 

కొన్ని కథలకు కవి పేర్లు దొరికినా - కొన్నింటికి. దెంక 

చేదు. చూడండి = చిన్న మ్మకథ రాసింది చెంగల్వ రాజని 

చేర్కొ-న్నారు. కాంభోజ రోజాకథ రాసింధి జంగం సుబ్బయ్య 

చేవరట - జంగం కధలలో ఆఖరున కవి తన నామాన్నిఎత్రు 

కోడం అనేది వుంది కనుక - (పతికథని ఆసాంతం పరిశీలి నేనే 

గాసి కవి నామం తెలియడం కష్ట మొ. జానపద గయూలు 

మొదలగువాటిలో దొర్షినట్లుగా నే జంగం కథలలోనూ 

పటీప్పాలు దొగన్తినాయి. అడి నహాొజం కూడా - సడ్యాలు 

ముదలగునని. 

ఈ కథలను ఎక్కుపగా చెప్పుకొనేది జంగాలు, 

జక్కు-లు, బవనీలు - పీరు ఫలానాపాంతమని కాకుండా 

అన్ని (పాంతాలలొనూ వున్నారనియే చెప్పవలసి వుంటుంది. 

. ఫది చవషములూ = పరికరనుటూ కూడా ఒకటిగానే 

వుంటాయి. ఒక తంబుర, (పక్క వంత చెప్పేవారి చేతిలో 

డక్కీలు అంతే. 

తంబుర మోటుతూ కథకుడు కథ చెప్ప్పుతూ౦టాడు. 

(పక్కన వంతవారు వంత చెబుతూ తాళం పస్తుంటారు. 

పూర్వ కాలపు జంగం కథలన్నీ చాలా అద్భు తెల 

తోనూ, వింతలూ విచితాలతోనూ, మహిమలూ మాయా 

జాలాలతోనూ నిండివుంజేవనే చెప్పాలి - అతి (ప్రాచీన 

కథ అయిన కాంభోజరాజుకథ నుంచి _ చారిత్రక కథ 

—_ 

పా NRRL FF యా శాాల్లనా.. జర 
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అయిన పల్నాటి వశ-చరి తో వరకూ మనకు ఈ విషయములు 

ఊఆ౫భారములుగా నే కానవస్తాయి, జంగం కథాతత్త్యంలో 
థు 

కుకుమళ్భ్ళవారు పేర్కొన్న పలుకుల సే ఉడాహలినాను. 

“జంగంకథలో వీరుడు పరమాద్భుత మైన అసాధారణ 

నునివీనిగా ఉండాలనే నియమంవల్న రచన యథా ర్ధత శే 

దూర మైపోయిండి. పద్ ఒకొ,_క్క-వ్వడు గంధర్వ + న 

కాబోలు అనివీంచేటంత అనవాజంగాకూ డా కనబడి తుంది. 

పొతదెన కాంభోజరాజు కథలోనూ, అబే ఒరవడి అయిన 

బొలనాగళ్ము కథలోనూ (బాల చకుతో చాలా కథలు 

(పచారమాాయి) కాకుండా, చారితేక మైన పల్నాటి ఫ్ 

చె తళోకూడ కొన్ని సట్టులలో నజంకాదే మో ననిపిస్తుంది. 

(బవా నాయడు నిమంతిన్నా వానడు ; భాలచందుడి మెడ 

మోద క త్రిపడగా ఆ క త్తి పిండివిండయిపోతుంది; చచ్చిన 

భటులమాద కుమారరాముడు మంతజలం చల్లగా జాగు 

(బతుకు తారు.” 

దినినిబట్టినూ స్తే అతిశయో క్రులతో రచనలు అల్లడం 
నాటి _పజలనూ, |పభువులనూ మెప్పించడంకోనం యిటు 
నంటి అతిశ యో క్తులను వారు ఆచరించడంగా ముస 

స రెంచనలసివుం౧టుంది. రాను రాను ఈ అకిశయో పులే 
(పచారం ఎక్కువె అన్ని రచనలలోనూ వాటికి స్థానం, 
విలువు బలం _ ఎక్కు-వమికూర్సంది, (పబఎధ వుల 
దగ్గరనుంచి జానపద కవులనరకూ ఈ లకుణాలు వారి నాం 



180 మధుర కవితలు 

రచనలజో మవటు ననమూానంగా నే కనివీస్తున్నాయి = మిషరీ 
6 

సాహిత్యంలాగ. 

పకులు పలుకడం, మాట్లాడడం, జంతున్రలు 

యుద్దాలు చేయడం, రాళ్లూ రప్పలూ సహాయపడడం, 

నాగులు (ప్రత్య్టతు మయి 'వశాలియ్యడం ఈ కథలసనిండా 

మనకు కనుపిస్తాయి. ఆ పద్ధతులు అన్నిటా _పత్య్వతుమయి 

కూర్చున్నాయి కాడా. 

పాల్కురికి సోమునాధకవి ఈ క నిత్వానికి జీవం పోతా 

డని చెప్పవచ్చును. పూర్వకాలంలో ఎంత్ మంది ఈ చేశి 
కసి త్యాన్ని తూలనాడినా (శ్రీనాధు డంతటివాడు “పల్నాటి 

ఏన చరితంి ద్విపదలో నే రచించాడు. 

పాల్కురికి సోమనాధుడు, (శ్రీనాధమహోకవి నన్నె 
వోడుడూ నాడే ఈ చేశికవితకు అండగానిలిచి-యిందుభోచే 

ఎన్నో రచనలను మలచినారు. 

అందుకు మనకు ఎన్నో ఉదాహరణలు కనిపిస్తూనే 

వున్నాయిక డా. పోతే, ఈ జంగం కథాత _త్వ్వమును గరించి 

యింకా కొంచం దగ్గరగా పరిచయం చేయవలసివుంటుంది. 

అదికూడా చూ డాం. 

జంగంకథబు అన్నా, బురకథలు అన్నా, తందాన 

కథలు అనుకొన్నా ఒకళు అన్నది మనకందరకూ తెలిసించే. 

అసలు ఈ బురకథా నంపదాయం అనేది తరచి 

చూస్తే యతుగాన మసోనవంతినుంచి పుట్టిన సెలయెరా అని 
వీసూంది. 
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ఈ జంగం కథలను ఎక్కువగా (ప్రచారంలోనికి 

తెచ్చిండ్, అనుకరించింద్ జంగాలు. ఏకు ముగ్గురు ముగ్గు 

రుగా ఒక తంబుర, రెండు ఢక్కీలతో (గావమాలలో 

సంచారం చేస్తూ కథలు చెప్పుకుంటూ పోతుంటారు. 

ఈ బు రకథలు (శ్రీనాధుని కాలానికే చాలా (ప్రణా 

రంలో నున్నట్లు (కీజాభిరామం రచనలో మనకు తెలుస్తూ 
న్నే. పోతే ఈ బ్యురకథలనే జంగంకథలు ఎక్కువగా 

మంజరీ ద్విపదలో నే రచించినట్లు తెలుస్తూంది. (పస్తుతే 

కాలంలో రగడలలోనూ చాలాకథలు వెలువడినాయి. 

బురకథ రచనలో ద్విపదే కాకుండా తదితరము 

లయిన ఛందోరీతులుకూజా అనునరించబడినటు చేనువకొండ 
మట్. 

'వెంకయామాత్యుడు రచించిన ఉతర గోగహణం మనకు 

(పత్యేతు నిదర్శనంగా వినిపిస్తూంది. 

చేశీను ఛందస్సు అయిన ద్విపదతో పాటు _కీర్ర 
నల్వ్యూూ దరువుంా, క౦దాన్ధాలూ “మొదల గునపికూ డా 

వాడబడాయి, 
co 

చూడండి _ ఒక విషయం చెప్పుతాను _ ఎక్కువగా 

నేను పాతకాలపు జంగం కధల |పతులను తిరగ వెయ్య లేదు. 

కాని అనుకోకుండా బంగారు తమ్మ రాజుకేథ అని ఒక ఫు 

కము చూడడము తటస్థించింది. అది 256 పేజీల ఫు స్తకము= 
వెల మూడు అణాలు - దీనిని [పచురించినది స్కేప్ అండుకో, 
ముదాతీర శాల ముదితము. 



189 మధురకవితలు 

ఈ బంగారు తిమ్మరాజు కథతో చేను చూసిన 

(పతిలో రచయిత పేరు మొదటగాని, ఆఖరనగాని క సీపించ 

చేదు, 

ఆఖరున వున్న చరణం లది" 

“ రికంగములో చేరివున్నడూ 

ఆ రాయలనారు ' 

రానూ రామా రామా రామా 

గామా రఘురామా 

చినునొండా తా నేలుతున్నడూ 

పూల రంగరావు | రానూో॥! 

ఎవరు పాడినా ఈ కథ విన్నా 

ప్రుణ్యము గలదయ్య | రామా 

రామచం దుడూ వారికిచ్చునూ 

రాద్యనంపడాలు |రాహో | 

సీతమ్మా వారికిచ్చునూ 

శ్రీ) నంవడాలూ |శామూా ||? 

అని వుంది. కొన్నింటిలో ఆఖరున కవి తన నామభ్గే 

యాన్ని చెప్పుకోవడం పరిపాటి. కాని యిందు కవి నామ 

భేయం కానరాలేదు. 
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పూర్వ కాలపు జంగం కథా రచనలు వాలారకాలలో, 

రీతులలో నడచినపి, చూడండి - కొన్ని పాత కథలలోని 

అజా 

చి న్న్న మ్మ కే థ ఫ్ జాలా 

“అ త్తకట్టిన కట్టులన్నియు విప్పినాదిగా 

కంకణ హా స్తములకల్లి కడవలో వేసింది 

వక ఇంతటి కబశము "తల్లి వడ్డించబోయె 

అట్ట మాటలకు స్వామి “ఆలోచన చేసెను” 

బం౦గారు తిమ్మ రాజుక థ 5-౮ 

“ఎదురుగనచ్చిన రావణ బవ్మాను 

యెగర గొట్టనట్లు 

వెళ్ళిన కార్యం చాగు జేసుకూ 

'బజేటికి రావయ్యా 

వెన్ను దగిలి వెనునెంటనుండుమోొ 

అల మేల్శంగమా” 

కాంభోజరాజు కథ = 

“కుగ్చీమిాద కొలువు పీకింది 

తెంచాన “తాన 

తొమ్మిదో గడియలోగాను 

తందాన తౌన 

గాకా 

తండాన తొని 
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పెద బొబ్బిలి రాజు కధ ఫి 

“కపటమాటలూ చెప్పినాడు 

దుబౌసి లత్ముడూ 

ఎత్తిన కల్తి “దండుమోద శే 

శాయిగ పొడిబేను 

చదురువిడిచి లేచినాడు 

ధర్మా 'రాయూడు 

కుమా ర రాముని కథ ఫా 

“తండి ఎరుక లేకుండ 

కుళ్ళాయీోలు పెట్టిరి 

జరీ అంగరకాలు  త్రెడిగిరి 

రుమాలు న డుములగట్ట 

చెట్టపట్టాల్ పట్టుకొ సి 

పెద్ద బజారుకి వచి రి 

అకడ కోమటేీవారి పిల లు 'తంచాన |” 

కాకమ్మ కథ! 
(0 

“భీమవరపు కొలున ఒడ్డు 

( కొచ్చింది కాకమ్మ 

ఒడ్డుమిాద నె గంగ 

వాష్టచున్నది కాలువ 

పొంగే గంగను కండ్ల 

చూచింది కాక మ్మ" 
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ఇాలనాగ మ్మ్ కథో? 

“కిల లంతా గుంపులు గూూడిరి [తండాన ॥ 

ఇసుక బట్టి పప్పు చేసినాడు 3 
చీల్ల పెంకులు వరహోలు చేసెను 0) 

జేశింగుశాజు కథ = 

“వారటు చక్కెర పంచిరపడు 

నరుస ఏధులాను 

పరను ముద౦బున వచ్చినవారికి 

బహుమతులను యిచ్చే 

అరయగ కొలున్రున వున్న 
జనులకు నట యీానాములిచ్చే” 

ఈ వరుసలను తిలకించిన మనకు ఒక వషయం బోధ 

పడుతూంది - ఇన్ని నరుసలలోకీ మంచి [పచారమూ, పేరూ 
అందినది బొబ్బిలి కథలాటి వరునలశే. అందుకే జానినే 
నేటి కభారచయితేలు ఎక్కువగా అనునరించడం జరిగంది. 

అయితే __ పొతకథల  వరునలను  ఎనిమిదిడాకా 

చూవీంచినప్పుడు కొత్త బురకథా రచనా శెలిని చూపడం 

థావ్యనునుకుంటాను — కనుక, [కింద నీట్ బుర కథలను 

కొన్ని చూపించ డానికి (పయత్ని సాను = పరికించండి ; 

కష్టజీవి బు[రకథలోని ది: 

- " కవంపాలేను ఆ దొరనండి శే 
తందానా తందాన తందన 

బశ 
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వారిశ్చం౦ం_దులూ ఆ కెబండి 

తందానా తందాన తందన 

కోపమెరుంగని గొ ప్పోరండి 
తందానా తందాన తందని” 

యింకొక నరునః == 

“ఏనిపించండీ దొరలు నన్ను కిలి 

పించిన పని యేమొ 

వినరా నారిగ పెద్దపనుండే 

పిలిపించా సీన్ను 

నేను జెప్పినా పని జేసితివా 

కక్ష మూాన్యమిస్తా” 

బుదచరిత బు రకథలోనిడి = 

+ “బుద్ధ బేవునీ కథ చెప్పుచుంటిమిో 

(శద్ధగ వినరయ్యా 

జయము జయము మన బుద్ద దేవునకు 

జయము దిగ జయము 

కాశికి నుత్తర దిక్కుననున్నది 

కపిలవస్తు పురము [జయ 

దానిని శుద్ధోదన మహారాజు 

వేలుచు నున్నాడు, .. [జయ |! 

పల్నాటి యుద్ధం బు రకథలో నిది; = 

దీనిని రచించినది (పసిద్ధ బు! రకథకుడు (శ్రీ నాజర్. 
స్వయంగా రచించకొొని, స్యయంగా కథను చెప్పి పేరు 



బుర్రక థాత త్త్య ము వగ 

సంపాదించుకొన్న 'ఆంధధుడు ఈయనే అవకుంటాను. కథ 

రచనలో, కథ చెప్పడంలో |పజా సాట్య మండలి కొ త్రి 

అధ్యాయాన్ని నృష్షించివది మరువకూడ ను, 

అనలు [_పాచిన నంపదాయ కథా వాబ్మయానికి 
(పజూ నాట్యమండలి ధర్మమా అని తిరిగి [ప్రచారం 

అభించింది. నాటి (పఏజా నొట్యనుండలి (పత్యేక కం ఫలి 

త మే బ్యురకథలూ. వీవె భాగోతం, ఛాయా (పదర్శనాలూ 
మొదలగ రపి ఆం ధనాడున తిఏగి (పజూ మన్ననల నంద సాగి 

నాయి. పల్నాటి యుద్దము లోని కొన్ని చరణాలు వినండి, 

“ఎక్కు_వ తక్కువ మతవిభేదను 

అక్కర లేదనుచూ 

వక్క_టిగ (పజలందకుండ తా 

చక్కగ యోచించి 

చాకలి మంగలి మాలమాడిగ 

సర్వజనుల కల్ల 

వకపం క్రీలో పఏందుభోజనము 

యేశ్చాటు చేసి 

వావకూటి సిడాంతము వేట 

సాగిం జను ఘనీ కు. 

ఇంకో వరునలో: == 

“తలతోక కాపాడు క త్రీరా. 

తళతళామెరిసేది క్ర తీరా-- 
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శో లాసికి నాలుక కత్తేరా- 

శతృ సేనకూ మి తే రా 
లం 

ఛ ళానంటి భాయి తమ్ముడా అ సె 
9... 

మేలు భళానోయి జాదానా 

పండిశరాయలు బురకధలోనిది : 

చేను రచించిన ఈ *పండితరాయలు” బు రకథ ఆలిం 

క్యా శేడియో మృజాసుకేందం వారు (ప్రసారితం చేసి 

వున్నారు. ఇందులోని రండు చరణాలు పరికించండి ; 

“బంగారు మా జన తగూమ్ ఎలా భళిభళి 

పాడిపంటల ఆం ధభూమి 09 

న౦దనో ద్యానననములు 9 

నానందముగ నుండభూమి 9) 

ఆంధ దేశపు ఛాన్వగాదివ'లె 

చేశాన నిలిచిందోయ్ ౫” 

ఐజే కథలోని యింకో వరున : 

“వినరా ఆంధుడ పండితరాయని 

పశ్య గాథ నేడూ 

గలగలపారే నోచావరి నది 

ముఖదాగర మందూ 

కోటి వేలకూ పాగా వేసిన 

కోనసీమ నడుము 

పచ్చని పొలాల పై రుచేలతో 
బంగరు భూములతో” 
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పెన ఉదహరించిన పాత, కొత్త తరహోలలో రచించ 

బడిన కొన్ని కథలను ముచ్చుకుగాను చూపించాను = 

ఇందులో నాటి వనునలూ - యిప్పటి వరునలూ కొంచంగా 

నైనా గుర్తించడానికి ఏలు కలుగుతుందనుకుంటాను. 

ఇంకా తెలుగునాడున ఎంతోమంది బు రకథా రచ 

నలు చేస్తూన్న వాకు వున్నారు. చరి తాత్మక మైనవి, సాంఘిక 

పర మైనవి, రాజకీయ (పచారపర మైనవి. (పొచిన వ్గ్ర 

గాథలకు సంబంధించినవి _ యిలా రకరకాల యిఖివృత్తా 

లతో - రక రకముల నపనలలో రచిస్తూన్నాకరు. అనన్నీ 
వకునగా సరిచయం చేడామన్నా (గంథ విస్తరణ భీతిచేత 
వూరుకుంబున్నాను, 

(స్తుత కథారచనలను తిలకి స్తే చాలామట్టుకు ఒశే 
తరసోలో _ ఛందస్సులో - (కొంచం కేడాలో) నునకు 
అగువీసాయి. 

(పస్తుత రచనలలో రగడలు ఎక్కువగా వాడబడు 

తూన్నాయి, చిత కని పెస్దనార్యుడు లత ణసార సంగ 

పహూంలో రగడలు త్ 'మ్మిదిగా పేర్క-నివున్నాడు. రాసి, 

చిత్రకవి తరవాతినాడైన అప్పకివ్ రగడలు త్ మ్నిదిగానే 
చెప్పుకపో లేదు. అయి'జే ఛందో దర్పణక _ర్థ అన౦తా 

నూ త్యుడు రగడలను ఎనిమిదిగా మాతమే వేరని 

వుండడం గమనించవలయును. యితని మతములో _ అనగా 

అనంతామాత్యుని మతములో _ హయ పచారమరా, తురగ 
వల్లన మరా ఒక్క_ ళు | 

తొమ్మిది రగడలూ యిని: (1) హయపణారము, 

(2) తురగవల్లనము, (3) నిజయమం౦ంగళము, (4) ద్విరదగళతి, 
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(5) విజయభదము, (6) మధురగతి, (7) హకిగతి, 
(8) హరిణగతి, (9) వృవభగతి. 

బు రకథలలో యిన్ని పద్ధతులూ అనునరించబడళ 

పోయినా కొన్నిమా (తం వాడుతున్నారు. కొన్ని పద్దతులు 

ఆచరణలో పెడుతున్నారు. 

ఈ జంగం కథలనే బురకథా సనం పదాయంలో వున్న 

గొప్పతనం ఏమిటీ అని? (పజలను ఈ కథడ్వారా యిస్తే 

ఆకర్షించవచ్చు. మనం [ప్రచారం చేయదల్పుకున్న విషయ 

సంగహోన్ని [శోతల హృదయాలకు యిప్హ్రే హాత్తుళొ నేలాగ 

చెప్పవచ్చు. 

అతి చాక చక్యముగలిగి, క౦ఠన్వ్యర౦ం తగగమాత 

మయినా బాగుండి, సంగీతజ్ఞానం కొంచం గలిగుండి, ఏర, 

కరుణ రసాలను ఒప్పినూం శే - శ్రోతలు ఉరూత అవా గతా 

రంశే వింతా, విచితమూ, ఏడ్డూర్య మూ కానేరదు 

సరిఅయిన కథకుడు బు|రకథ జబుతూంకు ఆయా 

కరుణ, పీర రసాలను ఒప్పిస్తూం శు మనకు తెలియకుండానే 

అందులో లీనమైపోతాము _ అడే కథకునిలోని [ప్రత్యేకత = 

ఆ కథలలోని గొప్పతనము 1! 1 
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“డగా హపాఠ్యం బుగేడా 
త్సామభ్యో గీత మేవచ, 

యజుర్వేదా దభినయాన్ 

రసానా ధర్వణాదపి, 

వేదోప వెదైన్సంబద్లో 

నాట్య వేదో మవాళ్య్శనా, 

ఏవం భగవతొసృష్టో 

(బవ్మాణా లలి తాత్నకః-___) 

'వేదకాలాని కే రూపకనునే నాటక ప్రస్థావన వున్న 
టుగాకూడా చెప్పుకోవలసి వుంటుంది. బు గ్వెదంనుంచి వాచ 
కాన్నీ, య జు ర్యేదంనుంచి అభినయాన్నీ, అధర్యణ వేదం 
నుంచి రసాన్నీ, సామ వేదంనుంచి సంగీతాన్నీ ut సనా ౦ చును 

వి క్స్ 
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యబహ్మా నాటటం నేది నువే పంచనువేదాన్ని (పవచించినబ్లు 
(గా 

భ్లత వూ ది చిస్పన్ళున్నా డు. అం కు వదాలలో నే రరాసపక్ర 

సీధిరాట'కొలక్ ఛాలా వయసు వున్నటుగా హాలశౌత 
గ్ా 

వావ నుదు చించిన గాథాన పశతి మనకు చెప్పుతూ నేన్చంది. 
mm ' 

సుమారు లెండు వేల యెళ్ళనాటిశే సధినాటక లతుణాలు, 
ఇ” నన వొయిదచ్య పెష్టేహోళ న్నటు నాటి శిల జ్ యు క్సపూలు వున్నట్లు A (పతికృతుల 

‘ ఆ 

ల రై 
న్ా 

చేసి 

రూపావశేసాలద్యాగా మనం గు రించవలసివృంటుంది. 
— 

ళక 2% py" a ల ఒద్య 
జ గనం లంచగంధథ రాషన నృతుశ్చాప్పరోగణాః 

ఏ లె చే ఇ అగు అన 9 ఇ n 
'బవదుందుభ యో'నేదుః పుష్పవృల్వశ్చృభి త్పతత్ 

ఉత్చ.శ్చ మహానాసీ దయోభ్యాయూాం జనాకులః 

ర ధ్యాశ్చ జసనం పాడా నటన ర్రక నరకులా; 

గాయ సెశ్చ విరాహిణ్యో నాదనె శ్చ తభాపరె 8 
న ౬... 1 6... 6. 

పరజార్విపులా న్మత నర్భరత్నే నమన్వి తాః * 

(పాభేయా ౦శ్చదణారాజా సూతేమాగధ బంధినా మ్” 

వాల్ళకి రామాయణంలో శ్రిరామిచందుని జనన 

వర్తన చూడగా ఆ "జైని సారస్వతం గా పచారం పొందిన 

జానపదరచనలు [పణారంలో వుండివున్నట్లు బోధపడుతుంది. 

రామాయణ, భాగవత చరిితలలో మనకు ఈ విషయం 

తేలియక పోదు, 

గంధర్వుల మధురగానం, అప్పరసనల నాట్యం, 

"దేవతల దుః ధుఖవా లి ద్యం, వీధుల్లో నటుల నాట్యం, 
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సూక, మాగధ, బందిజకుల వాయి చ్యాలకుగు)ం చె పెన 

వర్తి ంపబకింది. ఈ నను నుంచో గంధర్వు బు గానంచేప:ంపి 

గమాలేకడా? అవే త రాత తర్వాత = చేఫ్రకా: ఎసస్థికు 

లనూ, _పభావాలనూ బట్టి సాపు సిద్దుకొ ని కౌర్తికొత్ర 
అనాలా 

గూూపాలలో సాకొత, రించి వుండ డనచ్చును లు అదీ హా 

కుండా నంనృృతంలో ఆది కావ్యం = రానూ నుణ మున్నది 

చర్చ లేనివిషయ ౨. 

నన్న యామ్యని కాలానికి నాటకాదులు [సచారంలో 

వున్నాయనడానికి ఈ ఒక్క ఉడాహరణమూ భాలునను 

కొంటాను చూడండి = 

“పిమలముతిన్ బురాణములు 

వింటిన నేకము, లర్థ ధర్మ థా 

(స్రుముల తేరంగరింగితి ను 

దా త్తరసాన్విత కావ్యనాటక 

(కవునములు బెక్కు, సూచితి జ 

గత్పరిపూజ్యము లైన యాశ్వ రా 

గవాములయందు నిల్సితి ప 

కాశముగా హృదయంబు భ క్రితోన)? 

అన్న పద్యంద్యా రా మనకు బోథపడుతూ సనం ది, 

దీనిని బట్టి ఈ తరహా చేకిళచనలు నెండు పేల యేళ్ళ ఆకమే 

పచారంలో వుండివున్నట్లు నున మూహి౦స గలము! 
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భాగవతంలో కృష్ణుని జన్నసమయంలో గోపికలు 

ఈ తరహా పాటలనే పాడినట్లు దశమన్క_ంధంతో  నర్గి౦ప 

బడిందికూడా. 

అంతటి ప్రాచీనమయిన చేశి సారన్వత శాఖలో _ 
సంగీతరూపక [పధానమయిన యతుగానములను గపూం౦చి 

కొంచం చూదాం. 

యతగానమన గా దేశీయ ఛందో బద్ధమయిన నాట 

కము _ దినినే పాటగా కూడా పేర్కోెనక సాశేకు. “యర్ 

గానాలనుగురించి _బౌణ్య నిఘంటువులో పాటగా పేర్కొన 

బడింది* అయితే అప్పకవి దృష్టిలో యతు.గానము పాటలు 

గల (వబంధం అమబుఫృండనచ్చునని తోస్తున్నది. 

ఎందుచేత 50 కే_ అప్నకపియములో యత.గానపశ ప్తి 
వుంది. అందులో అర్థచం।దిక లు, తిసుట, జంపి, అటతాళము, 

“వనయతుగాన ; పబరీధంబు లతుకవచ్చు అని చేరొ,ఏ 

వున్నాడు, 

(శ్రీనాధుని కాలంలో యశీగానాలు వాలా (పణా 

రంలో వుండి వున్నట్టు తెలుస్తూంది. 

“కీ రింతు ెద్దాని 

క్షీ రె గంధర్వులు 

గా౦ధర్యమున 

యతు గాననరణి” 

అని సూ చించియున్నాడు పూ+డో | 
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అదేకాదు _ ఈ యతుగానాలు తెనుగులో 

సుమారు నాలుగు వందలకు యెగా వున్నట్లున్నూు, 

యిందుభో సుమారు చెండు వందలుదాకా ను[దితములయి 

నట్టున్నూ, మిగిలినవి అము[దితములుగా వుండివున్నట్లున్నూ 

చాకెతక పరిశోధకులు ఒకరు పేర్కొని వున్నారు. 

తరచి చూడగాచూడగా ఎ నావూవాకు తట్టిన౦త 

మట్టుకు యవతగానం నంగీతరూపకం అంశ నరిపో తొందని 

తోస్తుంది. ఈ యయౌానాలు చక్కని రసవత్ పపబంధా 

లనడంలో సంచేవా ౦లేదు-మచ్చుకు ఒక పరిచయం: 

“స్నుగీవ విజయము అనే యతుగాన [(పబంధాన్ని 

కందుకూరి రుదయకవి రచించాడు. ఈ యతుగాన రచనలో 

రుదయకఏ వయే చేకి ఛందస్సులను చూసాడో బూడండిః 

సన్ నంధివచవాలు, 14 జంసెలు, 11 ద్విపద మోలిక లూ, 9 

(తిపుటలూ, ఈ అర్ధచం దికలూ, 5 అటతొళముటూ, శీ గీత 

నులూ, 2 నీశకములూ, 1 ఉత్సలమాలా, 1 కరుజంపె, 

1వతాళమూ!, 1 కందమూ, 1 ధవళమూ, 1 యేలపదమూ- 

వున్నవి” 

దీనినిబట్టి యతుగాన న్యరూపం మనం వూహింప 

గలము. యతుగానాల గురించి యింకా బాలా వివరాలు? 

విషయాలూ తెలిసికోవలసివుంది. 

ఈ యతగానాలకు వనంతబుతువు తంజావూరు 

రాజుల కాలంలో అని చెప్పవలసివుంబుంది. తంజూవూరి. 
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రాజులకాుంంభో యతగానాలకు మంచి ఆవరణా, పోపణా, 

పోతానా _పోద్నళూ ఖా లభించాయి. 

జక్కన ఒక చిన్నవిహయం చెప్పవనలసివ్రుంటుం౦ది - 

యతగానము వేస, వఏీఫ నాటకము వేద అనికూడా పెక 

వాదంవుంది అలా చూసినా యత.గానాలు, నాటకాలూ 

డా తంజూవూ3 రాజుల కాలంలో ప్రదర్శించే వారు. 

నాటి రాజులు వికి (పదన్శశాలకు చక్కని ఏర్పాట్లు 

కలుగ జేయడం, చక్క-ని ఆదరణ అందివ్వడ మరా - కారణ 

వముయిం౦ది, ఆ రోజులో ధ్ర్రీలుకూడా యరతుగానాలు రచింణా 
గొ 

రన%ది గవునార ౦. వీఏ కాలంలో నే రచింపబడిన *నున్మాను a వా శ 
దానవిలానఎి రంగాజమ్మ అను కవయ్యితి నిరఛితం. ఇంకో 

విశేషం వమిటంకు యిందులో న్ర్రీలుకూడా “వేషాలు 

ధరించడం. 

ఈ తరహా యమగానాలశే జక్కుల పాటలనికూడా 

పేసవుంది. ఈనాటికీ రాయలసీమలో అన౦తపుర [పాంతంలో 

జక్కుల చెవు అనే పాంతం, ఆ చుట్టపట్ల జక్కు_లడాతి వారూ 

వున్నారు. 

ఆ జక్కు-ల్నే కాబోసును _ ఆనాటి కే వున్నారుకూడా 

కాబట్టి = పాల్కురికి సోమనాధుడు - పండితారాధ్య చరి 

(తలో = “ఆదటగంధర్య యత్న, వి ద్యాధరా ధులు పాడజెడు 

నాడెడునారు = అని పేరొన్నాడు. 
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"తెలుగునాడున ఏధినాటకాలున్నట్టుగా నే; తమిళ 

చేళంతో ' తెరుక్క్కూత్తులన్”. కన్న డ దేశంలో “బయలాటను” 

లన్ వ వ్యపహారము లో వున్నాయి. 

యతుగానమనగా పద్యాలూ, దరువులూ మొదలగు 

నాటితో వుంచే నంగీతరూపకంలాంటిచేనని ముందె ఇప్పి 

వున్నాను. అయితే ఈ యయగానాల్లో "వేషధారణ యత్ 

"పేషూ లే వేయడం పరిపాటి. 

“ఒకనాడు రాజాంతేఃప్రురాలలో - కలవారి (సాంగ 

ణాలబో_మార్ల నాటకా లూ= వేశ్యా సృ త్యలూ+ జరుగుతూ 

వుం జేవన్హ్ జకిగినాయనీ మునమూహాంచుకోడానిక్రీ తలచి 

అంచనా వేసుకోడాసికీ చాలా అవకాశాలున్నాయి = నే, 

ఇది యదార్థ మే అనుకుందాము. నురి నాటి సామాన్య 

(పజూనీకంనంగతి వమిటి! అవేదికూడా మనం చూడనలసి 

వుంటుంది. 

“వారికి _ అంకే = సామాన్య జాతికి ఆ లోటును 

లేకుండా తీర్చినది ఈ యతగానాలే అని చెప్పుకోవచ్చును. 

చప్పపలసియుంటుండి కూడా. యతుగాన (పాథాన్యాలలో 

యిది చాలా _పాధాన్యమయింది.." 

“మున పాజ్మయం౦లో యతుగానాలకున్న వయస్సు 

తమిళ కన్నడ వాజ్మయాలలో వున్నట్లు కనిపించదు. 

యతుగాన పశ సి ముందుగా మన వాజ్ఞుయంలోగనే 

కాననిస్తుండి=అని మన చరిత పరిశోధకుల అంచనా, అది 
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ముమ్మాటికి నిజం కూడాను. ఈ యకతుగానాలను మననుంచే 

యితరులు (గహీంచారని చెప్పుకోవచ్చును. 

మన వాజ్మయ (వక్రితలన్నీ ఇతర భాహావాజ్బయా 

లనుంచే _గహించామని అనుకొన్నా, యతగానంమాత్రం 
మనదసీ, ఈ ఏషయంలో నైనా మనము అనుక ర్యులము 

కామనీ గర్భంగా వెన్వకోవచ్చు” అన్న యవగాన పరి 
శోధకులు (శ్రీ) యన్. వీ. జోగారావుగారి వలుకులు గమ 
నించ దగినవి. 

ద్రవిడ భాహయందు మొట్ట మొదట కురవంజి అనే 

దృశ్యరచన లు ఇయలు చేరినవి. అనలు ఈ కురవలు అను 

వాను ఆటవికులు. 

ఫ్కు అడుగు వేస్తూ నృత్యము చేయడం అలవాటు = 

“అంచె అనగా “అడుగు - అన్న అర్థంవుంది. అందు శే 

దీనికి కురవంజి అని వాడుక అయింది. 

కురవంజిని గురించి చాలామంది వరిశోధనలు వేశారు. 

తో లినాటకరూపం వీదనేది_పశ్నగానే - చర్చగానే మిగిలి 
పోయింది. దీనిని గురించి పరిశోధన చేసినవారిలో ముఖ్యులు 
కీ శే_ కేటూరి ప్రభాక రశా స్ర్రగార నేచెస్పవలసి వుంటుంది, 

ayy దృష్టిలో తొలినాటకరూవం ““కోరనంజి?” అయియుంది, 

* ఏకి పరిశోధన సారాంశం ఇది; 

“ఆంధ దవిడ, కరాటక చేశ అరణ్యాలలో కురవలు 
౬ a 

* “నాట్యకళ” (18057... సెప్టెంబరులో జానపద కళారూపాలు 
సమీక్ష = శ్రీ భ్రీనివానచ కవి, 
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(కొరవ, కోవ. కోయ) అను ఆటవిక జాతివారు నివసించే 

వారు. గరుడాద్రి సింహాద్రి, తిరుమల _ మొదలైన మెక 
లలో యా తీకులకు వినోదం కల్పించ డానికి నృత్యవిశేవములు 

నెరపీ ధనార్జన చేయుచుండెడినారు. ఈ కురవలు (కొరవల) 

అంజె. (అడుగు, నృృళ్యవి శేషము ] కురవంజె (కొర 
వం జ్ర దానినుండి కురవంజియ, కురవంజి, (కొరనంజు 

రూపా లేర్పడ్డాయి. కాల్మకమనున ఈ నృత్య విశేషము 
ఆయా ,పటేశాల స్థల మహా త్న్యాలతోనూ, శివవిష్ణు లీలా 
కథలతో మిళితములయి శేయనాట్య రూపములను బడ సెను. 

“ఏటిలో సింగి, సింగడు అనే రెండుపాతలు కథా 

ప్మాతలగుచుందుకరు. కొన్నింట కథా నంభాయకుడు సంధి 

వచనముల జెప్పావాడు, నిదూపకుడనదగినవాడు. మూడవ 

ప్యాతము రోణంగి యనువాడుకానన గును. కోణంగి తరువాత 

బోడిగాడు ననబజెను. కోణంగి సంన్మృత నాటకములలోని 
విదూవకస్థానీయుడగుట స్పష్టముగా గాననచ్చును. నంస్కృక 

నాటకములలోని [ధువాగాన మే కురువంజులలో దరువనబడునుం 

తరువాతతరువాత ఇవే యతగానంగా పరిణమించాయి ___ 

అయితే ఈ వాదమును అధివేవించడం జరిగిన వివ 

యమూ గమనించవలసి వుంటుంది. 

(శ్రీ) శేలటూరు "వెంకట రమణయ్యాగారి ఉదైశ్యం 

యిది; 

26) 
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ఇది యరవమాట. సరిఅయిన రూపము కొొరవ(జి, 

ఫొరవంజి యనగా నెటుక్ టే,:. 

...రొరనంజుల  యతుగానములందు ఒక తరగని 

నొటకనులురిడుట వాస్తవమే. నాయికా నాయికులకు కె 

సెప్ప్వుటకందు (ప వెశ పెట్టిన యెబుకతచలన డానీకా పేరు వచ్చి 
8౬ 

నది. 

ఇంతకీ కొరవంజి వేషం ఎలావుంటుందో 'పరికిధ్దాం. 

“అలుగు బంగాదుచీర 

తెలని జారుకు చ్చులు 
a2) 

మెరయగా గరిముతో 

గు త్తంవు చం 

దుకుకావి రనికయు 

దొడగుచు 

వచ్చెనెబుక తె ఆఅహాహా! 

చుట శిరస్సున "బెబుకొసి 
లు కు 

కుందన ఫుక ట్రమిాద వెసిన 

కురచ 'బెత్తము చేత బట్టుకు! 

ఫాలమున నసియాడు అల నెలవంక 

వావీట బొటు సోగకన్నులువాలు 

ఆ రు a: | చూపులు వైడూర్య పచ్చబొట్టు? 

అందమలరగ యడమమూూపున 

ఆడ శిశువును గట్టుకూ 1? 

ఈ విధంగా వర్ణించ బడింది. 

* 'నాట్యకళి--లో యక్షగాన వ్యాసం, 
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అయి లే మరొక్క విషయం ౬ పాల్కురికి సోమన్న 
గారి దృష్టిలోనూ (శ్రీనాధుని దృష్టలోనూ, ఈోజక్కుల 
పురంధి” ఎలాగుండేదో పరికించి ముందుకు వెడతాను, 

“నిర వున నురమున జెవులగంతయన 

గరమునరగూకల్లుం గాళ్ళ జెల్యార 

గన దండలును గనుగవగదణికలు 

నవరం బులును గలకంబు డండలును 

భసితేంపుబూతమై బరగు బచ్చెనలు 

నసలారు చీరుగజ్జియలును న౦దియలు 

నరిరత్నపం కుల జలవోవణములు 

గర మొప్పు తొంగళ్ళు గల చల్లడనులు 
బొల్బుదంతావళుల్ పువ్పమూాలికలు 

డాల్సి యత్యద్భుతోత్సవ లవీలదనర 
జనులు పహార్టింప నాస్థానముల్ సొచ్చి 

యనుకూల వివిధా ద్య సమ్మెళనమున 

నార్భటంబిచ్చి యొయ్యనజవనిక ల 

గర్భం౦బు "వెడలీో__ 

“కోకా గ నంఘుర్ష 
ఘమఘను ధ్వనితార 

కంఠన్వ్యరంబుతో గారవింప 
మసిబొట్టు బజోనాన నొనలు 

కొచ్చిన కన్ను 

వొడుపుచే దాటించు నెడపదడప 

శృతికి నుత్క-ర ౦బు జూపంగవలయుచో 
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జెవి తాడు విషియించా జీవగ ర 

గిల్కు- గీల్కు-_న| మోయు కింకిణ్సే గుచ్చంబు 

తాళమానంబుతో మేళవింప 
రా గమునుండి లంఘీంచు రాగమునకు 
నురునుయార ద్యయం౦బు పై నొ త్రిగిల్ల 

కామవల్లి నుహాలమ్మీ వటభారి 

వలసుబాడుచువచ్చె జక్కుల పఫురంధి 

---వీటన్నింటినీబట్టి - క్రితంలో పరిశోధకులు 
యిచ్చిన అభి ప్రాయాలనుబట్లీచూ స్తే యవగానం అనేక 

విధాల రూపం ధరించిందని తోస్తూంది. 

నేటి బు రకథలూ, పహారకథలూ లాంటివి, కూచి 

పూడి నాటకాలు యతుగాన సంప్రదాయ పరివ_ర్భనమా? 

అనీ అనిపిస్తుంది - ఈ విషయ మై పరికోధనచేసి ఎన్నో అఫు 

రూపవిషయాలు (శ్రీ యస్వీ, జోగారానుగారు అందిం 
నారు. 

అయితే యతగానాలలో గేయములు (పాధాన్యం 

అయివుం కే, కరవంజిభో నృత్యం (పాధాన్యం వహించింది. 

యత.గాంధర్యాది "వేవములు గలిగి, గాన (ప్రధానమై 

వృుంగుటచే వీటికి యతగానములని నావు (పచార మొచ్చిం 

ద'నేది విదితమే, (శ్రీనాధుడు - “కీ ర్రింతుశెద్దాని కీర్తి గంధ 
రులు గా ౦ధర (మున యతుగాన నరణి* = అని పేర్కొని 

యున్నా డుక డా! 

ఈ యతుగాన ప్రాచీన ప్రదర్శన కళలో మొదటిదిగా 

ఓబయ మంతి రచించిన “గరుడాచలంిను పేర్కొ నవచ్చును, 
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తరువాత కందుకూరి రుదయ రచించిన “సు గీవ విజయంిను 
వేర్కొనవలసి వుంటుంది. 

ఈ స్సు గీవ ఏజయము - యతగానములందు (వసిద్ది, 
య 

(పచారమూూ పొందిన కృతి. ఇందలి కథ రానాయణము 

లోనిది, 

పోతే ఈ స్నుగీవ విజయమునకు అంతటి (సిద్ధి యక 
గానాలలో రావడానికి కారణం - చేనిరచన అవడమరా, 

గీయరూపంలో రచించబడడమూ కారణములు - మచ్చుకు 

ఒక చరణం చరొడాం:=- 

“తరణి కులమున బుట్టి 

శేరణాపముల బట్టి 

తరుణి గోల్పడుకం కు 

మరణ మే మేలు 

నను శ ర్యవంతుడని 

తన పుటి నిడినట్టి 

జనక విభుడివా ర 

వినీ వగవకున్నె”' 

తరుణిని కోలుపోయిన (శ్తీరామచందుని మనస్సు 
నందలి చాధను రుదయకవి చాలా చక్కగా చూపిం౦చినాడు. 

అనలు ఈ దేశీయ రచనలలో నే అంతటి మహాతూ, 
హుందా కనిపిస్తుంది. అందుకే అనుకొంటాను - నన్నె 
వరాడుడూ, పాల్మురికీ దాను తెనుగుచే కసిత్యం చెప్పారు. 
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“సర్రళముగాగ భావములు. 
జాను తెనుంగున నింపు 
పెంపుతో... అని నన్నె చోడుడూ 

జానుతెనుగు విశేషము (పనన్న తకుననియు, ఆరూఢగద్య 

పద్యాది (పబంధపూరిత సంస్కృత భూయిష్ట రచన మానుగా 

సర్వసామాన్యం బు గామిజూను తెనుగు ననే యుత్తమ నవ్ ఖా 

విశేషముల జాపి సోమనాధుడునూ జాను తెనుగుచే ఏిశేస 

ముగా గారపించిరి, 

ఈ యతగానప్రదర్శనములు వీ రూపంలో ఉంటాయో 

కూడా మనకు తెలిపినాడు (శ్రీనాధుడు, 
ళళ 

ఢక్క-హుడక్క. జర్థ రల్ 

రుల రీియాదిగా గలుగు శబ 
at 

పరంపరతాళ బదమె 
PA 

యుల సిలం (పబంధముల 
౧౧ 

కొప్పగనాడుదుర గ 'వేదిప 
0. 

అని సూచించి నున్నాడు. 

బనవప్రురాణం౦లో పాల్కు_రికి సోమనాధకవి యతీగా న 

పదర్శనల రూపం యిలా సూచించి వున్నాడు. 

46 

పాటలుగా గట్టి పాడెడునారు 

(బస్తుతోక్షుల గద్యపద్య కా వ్యముల 

విసారముగ చేసి వినుతించువారు 
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నటుగాక సాంగభాపొంగ |క్రియమాంగ 

పటునాటకంబుల నటియించువారు, .. 

(బసవ పురాణం) 

పండితారాధ్య చర్మితలో పాల్కురికి సోమనాధుడు 

యిలా పేర్కొనివున్నాడు, నాడు _పదర్శించిన నాటకాలు 

సంస్కృత నాటకాలు కాదనీ యతగానాలనబడే జేశి నాట 

కాలే యివి అని మనకు సోదాహరణంగా యిచ్చియున్నా డు= 

చూడండీ: 

“భమరులు జాళేముల్ బయనముల్ మెరసి 
రవముణ బండాంగచేరణ యాడునారుు, 

పమధపురాతన వటు చరితములు 

క మమొం౦డ బహు నాటకములాడువారు, 

లలితాంగ రన కళాలంకార శేఖ 

లలవడ బహు రూపమా జెడువారు, 

అమ'రాంగనలు దివి నాడెడు మాడ్కిా 

నమర౦గగడల పై నా'డెడువారు, 

ఆవియద్దతి యశతులాడెడు నట్టి 

భావన _మోకులపై నాడువారు, 

భారతాది కథలు చీరల మరగు 

నారంగ బొమ్మల నాడించువారు, 

కడు నద్భుతంబుగ గంభసూ తంబు 

లడరంగ బొమ్మల నాడించువారు, 

వారట గంధర్య యతువిద్యాధ 

(పండితారాధ్య చరిత్ర 
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ఈ యతుగానాలలో ఇాలా వానస్య(పధానమయిన 

సంప్రదాయిక పాత్రలు వున్నాయి. (పతి యతుగానంలోనూ.-_ 

అందలి యితివృ త్తం "వేరు అయినా - హోన్యప్యాతిలు (పతి 

దానిలోనూ వుంటాయి. ఈ పాత్రలు అన్నీకూడా హాన్యం 

కోసం ఉదైేశిం చబడిన చే, రుచులలో ఉప్పుకు ఎంత |పాఛా 

న్యత వుందో రనములలో హోన్యం అంత విలువ కలిగినది. 

అందుకే సంన్కృత నాటకాలనుంచి, చేశి రచనలవరకూ ఈ 

హాస్యానికి గౌరవం, విలువ వుంది _ ఈ హోస్యం అందరికీ 
నమూానమయింది, 

అటు పామర జనం, యిటు పండిత జన౦ _ యిద్దరి కీ 

వినోదాన్ని యిసాయి ఈ పాత్రలు. మనకు ఈ విషయం 
తోలుబొమ్మలలో బంగా రక్క-, జుట్టుపోలిగాడు ఘట్టంలో 

తెలిసిన చే. 

అనలు ఈ సంప్రదాయిక హోస్యపాక్రలు వీటిల్లో లేక 
పోతే పేతకులకు హుపారు అనేది వుండదు - ఎంతో పెద్దగా 
వుండే షో (ప్రదర్శనాలకు ముఖ్యంగా హాస్య వా తేలు వాల 
అవసరం, 

ఈ హాస్యం కొంత మోటుగానూ, వెగటుగానూ 

వుంటుందని ఈనాడు మనమెంత బాధపడ్డా _ ఒకనాడు పిటికి 
నారవం౦ సుదది. వున్న శా వలా పెద్దది 

నాడు రాజూంతఃఫపురాలలో = రాజులకీ, రాణులకీ, 

పల్లెలలో సామాన్య జనతకీ కూడా నరిననూనమయిన వినో 
దాన్ని యిచ్చి చక్కని గౌరవం అందుకున్న వే. 
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పోతే, ఈ హోన్యపా(త్రలు విజ్ఞాన యుత మైనవి కాకున్నా - 

అవి చేకుం శే (పదర్శకులను ఆక ధరించ లేనున్నది గుర్తించబశ్షే 

నాటి నాటక కర్తలు ఈ నం్రపజా*యక పాతలను పెడువక్ 

పోవించారు. 

తోలుబొమ్మలలో లాగానే = యక్ష గానాలలోనూ, 
తత్ రూ పాంతరములయిన గొల్ల, భామకలాపములు, కుర 

వంజులు మొదలగునానిలోనూ కొన్నికొన్ని పా(తేలు హోన్వ 

రనము లే. 

ఈ తరహా హోస్యరన్న పవృ త్తి కలిగిన ఒకటి రెడు 
పాత్రలు పరిచయం చేయడానికి వయత్నంచేసాను. 

అన్ని కాలాలలోనూ -- అన్ని తేరహోల (పజలనూ 

ఫక్కున నప్వించగలిగింది పహోన్యం. నవ్వని, నవ్య లేని, నవ్వు 

రాని మానవుడు వుంటాడనుకోను, హాస్యం లేని బే నంగా 
రమే లేచేమో. అందుకే మన లాతణీకులు పోన్యం ఛృంగా 

రానికి మెతీ రనమన్నారు. ముఖ్యంగా హోన్వరనం నాట 

కంలో ముఖ్యం. అందుకే బోస్య పాత్రలను (పతినాటకంలోనూ 

(ప వేశపెట్టారు. (పేతుకులకు పినోడాన్ని కలిగించే ఉద్దేశ్యం 
తోనే సంస్కృత నాటకాదులలో విదూపకుని పాత్రను 
సృష్టించింది. 

“నంస్కృతంలో విదూపకుని పాశే బా సాళ్ళాత్వ 

'జేశాలలో కోర్టుఫూల్ ; కోష్టకెన్టర్; బఫ్రూన్లు. వీటికి సరి 
వోలిన నే తోలు బొమ్మలలో జుట్టు పోలిగాడు, గాంధోలిగాడు, 

27) 



న. మథుర శవిత లు 

బంగారక్క, యవతగానాలలో కోణంగి, కురవంజులలో సింగీ, 

సింగడు, 

అలాగే మాధవిప్మాత కూచిపూడివారి సృషి. [పవి 
ay 

భామక లాపంలోనూ యితేడు మనకు (పత్యతు హా తాడు. 

జో 

విదూూ షకునిలాగ హోస్య! పసంగాలూూ, కథనూ నడి 

పిస్తాడు, పాత్ర పరిచయాలూ వల్లిస్తాడు. 

మాగవి _ అచ్చు ఎలాగుంటాడో శ్ర) యస్వీ బ్ో గా 
రావుగారు పరిచయం చేశారు. “ఇతడచ్చుమచ్చు సింవాళ 
చేశప్పు నృత్యరూపకం - కోలంనాటిమా లోని తోరాతగుక ధా 
కాపయ. లాంటివాడు, బర్మా బేశపు ఏధినాటకము ఓళట్ 
కేన్ లో లూ = బయట్ లాంటివాడు, 

మొతృంపూద ఈ నూ ధవపాత మా ప్రా (వాము ఖం 
కలిగింది, కధకు కలసివచ్చే పాత, శేపలం వెనుకనుండి హూం?స 
చేసేవాడుగానూ కాక, నాయికా నాయకులకు నహళియక్రు 
డుగా వ్యవహరించే పాత మాధపసి, వెటకా రాలుపినరం డంతో 
యితనికి (ప ల్యేకస్థానం వుంది.” 

ఈ హాస్యరస (వాధాన్యములయిన నాటకాదులలో 
ఈ తరహా పొతలకు రకరకాల రూపాలు చూచారు _ కాని, 
'మొతత్తింమింద అన్నీ సకినమానంగా నే వుంటాయి. సంన్మల్బత 
నాటకాదులలో విదూషకుడు ఎలాగుంజేవాడో చూదాం: 

ఈ ఏిదూవకుని (ప్రత్యేకత నవ్వు పుట్టించడం. లేని 
ఆకారాన్ని. వింత సంభాషణలూ తెచ్చి చెట్టుకుని వినోదింవ 
చేయడం యితనిలో గొప్పతనం. 
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ఈ విధంగా = రాజాస్థానాలలో పూర్వ) ని₹౯దం౦ 

కోసం = కొంత ముందిని పోషీంచేవారు లం పా శ్చాత్య బే శా 

లో కోశేభుఫ్రూల్; వోకు జెనర్ అనేవారు యిటునంటివా చే. 
డు టట 

సి ందేకే విదూషకుడినీ, తేక మాధవిన, శేజూ సుంకి 

కొండడిని తీసుకోవచ్చు. విదూసకుని రూపం యీ కింది 

విఢథంగా నుం డేదని పేర్కొన్నారు, 

భనతముని మతపకారం = *ీవిదూవకుడు - బట్టతల: 

మురుగుబ్దా, సీకారసరగూపం, గూని ఎత్తుపళ్ళు, ఎజ్జ జిక? 

కలవా డుగా ఇపుతున్నారు. 

ఇంనోవిధంగా విదూవకుని రూపం యిలా నర్మెంచ 

“జుట్టు రాగిడి, పీ చుగడ్డం, మొత్త ౦మోాద ఈ నర్శనను 

బట్టి రంన్కృత నాటకాలలో 'ఏదూమకుని పాత శీవరసూా 
హోన్యంకోన మే సృష్టించినట్లు కనిపిస్తూంది. 2) 

నంస్క్ఫత నాటకాలలో విదూవమకుని అస తారను 

ఆఅాగుంకు = మన గొల్ల కలాపాలలో సుంక్షరికొొండకడి 

వాలకం ఎలాటిదో చూదాం. '" ఏకివాలకం లాలా కౌన్నయ 

దృష్టిలో యిది యిలా నరిరవాడు;ః 
అ 

6 గడ్షిత్రపు చల్వచల్ల డముపై న బిషించి 

తగరాణ మెరయ గా దట్టి జుట్టి 

విక్కి బిరుదుగా బచిగియుం చుంగుకుగుంటి 

చొక్కాయ వీక్కలనంట దొడిగి 
లడికుసుం టౌరంగు శాలుపాగామోద 

గవగుల్క్ము_ కల్కిగురాయి చెక్కి. 
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గుభగు భాళించు సౌరభముగుల్కెడి మేన 

కమ్మిదుప్పటి వేటుగా నమర్చి 

క తి రఘుఖిపించి వరక శా్నాగమునను౦చి 

వాడి కొనగోళ్ళ మినంబు దీడి దీడి 
దుండగీడొ చు సుంకరి కొండడదిగా 

వచ్చె కాబోలు వినవమ్మ వారిజూవీ._--” 

యేతావాతా చెప్పానే ది మన బేశి (పదర్శనాలలోని 
హోన్యపా తలు చాలా పాధాన్యము నహి౦చినవనియీ. 
అంతటి (పథానమయి వుండబక్లే అన్నిటా ఆ ప్యాతలు 

మనకు [పత్యతమై గిలిగింతలతో నవ్వించి, కవ్వించి _ మురి 
పించి _ కూర్చున్న చోటునుంచి మనలను _ _వేక్ష కులను అలా 

కదలకుండా కూర్చో బెడుతున్నా యి. 

వక్ర హోన్య పాత్రలను ఏడిచి-.అనలు విషయం చూణడా౦, 

చేను మొదటనే సూచిం చివున్నట్టు "వేపూంలు వేసుకొని, 
పాడుతూ (ప్రదక్శించేరూపక మే యతుగానమన్న ది నిరినాదం. 

అందుకు ముందరే కొన్ని ఉదాహరణలిచ్వాను. దీనిని 
కూడా చూదాం. 

వ. ధర్మాంగద చరిత 

మనగ చి తాంగద విలానమనగ యత్న 
గాన మొనరింతు వేవములటి జనులు 

పాడీ వినిపీంప బుణ్యసంపద ఘటింప.” 
అయ్యగారి ఏరకవి [వాసిన చితాంగద విలాపమశే 

దానిలోని సె పంక్తులు కూ డా యక్ష్ గాన సగరూపాన్ని 
సూచిస్తూ నే వున్నాయి, 



యశ గాన పశస్తి 2138 

దేని సారన్యత మణియె వెలసిన యూ వ్ధినాటక 

జరాప౦ - యతుగానాలలోని భాష జీవద్భావ. వీటిని ఎవరూ 

అంతగా ఆదరించకపోయినా నిలదొక్కుకుని (పచారం౦ 

పాండాయి - వార్నితక పరిశోధకులకు ఈ యతగానాల 

లాంటిచేశియ రచనలు ఒక మ్యూజియం లాంటివి=నాటి ఆచా 

రాలు, కథలు, గాథలు రూపాలు,నమ్మ కాలు కళ్ళకు కట్టినట్టు 

వీటిద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఇటువంటి ఈ యతుగాస 

రచనలు (_పాచీననంన్కృృతికి నిలయంగా వెలసిన భాండాగా రా 

లంకే అందంగా వుంటుందనుకొంటాను!! 

ఇంతవిలువగలిగిన, పటుతేర మైన = ఈ వాజ్మయ 

నెత౦ంలో పూచిన మల్లెలు, జాజులు, సంపెంగలు, 

బంతేలు, బానుంలు _ గులాబుల గువాళింప్రులు, 

విడిగా _ వరునగా చూసి _ పాత పాలకీలో కొ త్తకుచ్చుల 
టోపీ, సరికొ త్ర అంచుల జామారు ధరించి - చిరునవ్వుల 

జల్దుల్లోనాని _ ఆ యింపు సొంపుల గుబాళింపులను ఆసా 

దించడాసికీ ముందుకు పెడదాము. (శామికసాహిత్య వీధుల్లో 
మొదటిముజిలీ చేద్దాం 11 





పెౌలం పాటలు 





1 

దేముళ్ళనీ, దయ్యాలనీ చెట్ల నీ, పుట్టలనీ పూజిం 

చడం పరిపాటిగా _అంకు _పాచినకాలంనుంచే వస్తూన్న 
ఆణోరం; నమ్మకం. వ్యవసాయం చేసుకోవడమే (పథాన జీవి 

తాధారమైన మనకు వానచేముడిని కొలువడం కూడా 

పరిపాళు కదా-అందుశే,,. 

వానలు కురవాలి _ వాన దేముడా 

వరిచేలు పండాలి 0) 

నల్లని మేఘాల 09 

చల్లగా కురవాలి 2) 

చేలన్నీ. నిండాలి ఏ) 

28) 



ముథుల౦౩క ఆశల లు 

a 

ము తె లెదగాలయ్య = వొన బెముడె 

ఆ న 
పచ్చగ సలన్ని 

పంటలూ పండాలి 
a2) 

భాగార్టలు నింపాలి 

భోగాలు నిండాలి 

పూజాలు సేతాము 

పండుగలూ సేతాము 

నూ ఆరి చెరువంత 

ముంచి తిపోవాలీ 
లావాటి 

గొప్పగా సెయ్యాలి 

వెనాలు కురవాలీ 

వరిచేలు పండాలి 
ba) 

99 

99 

29 

వాన చేమునిమొ ద యింకో పద్దతి పాట; 

వాన చేముడా _ నాన బేనుడా 

వానలు కురిపించు నాన దేముడా 

కప్పతలి నిళ్ళాడె 
మట్. 

కడవ'లెల్ల నిండాయి 

ఈగతేల్లి సీళ్ళాడ 

ఈధులన్ని నిండాయి 

చేపతలి స్ళ్ళాడె 
౧౧ 

క్ర 

99 

29 



భొాల'౦ పాటలు 21) 

చెరునులన్ని నిండాయి ,, 

ము రో మొ|రో 39 

తూర్పున మెకుపులూ ,, 

తుంపరులూ రావాలి ,, 

చిన్నచిన్న తుంపరులూ ,, 

చెలేశేగి రావాలి 59 

జల్లుమనీ కురవాలి 39 

జడివా నే కురవాలి 

ఈ పదతిలో ఒచేభావంలో-అవేక తరహోలుగా పాడుతుం 

టారు ఒక మండలంవో ఒక చరణం, మరో మండలంలో 
మరో చరణం "తేడాలతో బఒశేమాడిరి పాటలు చాలా కసి 

పిస్తుంటాయి. వాన దేముశిని పరిపరివిధాల చాకివారి నమ్ము 

కాలనుబట్టి ఆరాధిసారు పల్లెజనమంతా, 

నాటుకున్న వరిచేలు మొనలు తొడిగి, వెన్నులు వేసి 

పచ్చగా యెదిగి పంటలుపండాలీ. అప్పుడు పంశుగలు జరుపు 

కొంటారు. ఇంశకంశే రైతు వం కోరుకుంటాడు? మేం 

కోరికలుంటాయి ఈ చేశ వెన్నెముకకు! 

“ఏకునాకి అనేపదం తెలుగుడాతికి చిరపరిచితమెన దే. 

అందులోనూ తెలుగునై తుకళూలీలకు మరీ పరిచయ మెనది. . 

వానబేముని కోనకరం కలగడం, చెరువులు నిండడం., 

తరువాతఎవరునాకని స్వాగతం పలుకు తాకు-దుక్కి. కొద్దులతో 

నాగళ్ళను అలంకరించి ఏరువాక సాగసతాప. ఆ సమయంలో 

పాజే పాటలు ఛాలా వున్నాయి-చూడండి ; 



వంగ) వముధురశవిత'లు 

ఒలియ ఒలియో ఒలియో 

రావేలుగలవాడా రార పొలిగాడా 

పాలి, ..వపొలి,,. 

వయ్యేలుగలరా వాలి 

ఎయ్యేలు కెయ్యేలు ఎనబనూ చేలు 

తాలిషాలో ఎయ్యేలుగలా తాలి 

పల్నాటి కాపోరు ఎటునంటివారు 

గుండుపోగులవారు గురాలవారు 

దొప్పచెవులావారు దోలికడుపోరు 

చెంపతలపాగాలు చేతిరుమాళ్ళు 

ఆయేరోసికాపోడు వనూని మొక్కి. ? 

చెలకి మూడొరశ్రాలు కురవమని _మొక్కె- 

ఆ డకీణం మెరసిందో దరనిగరి బెల్లి 

వడాదికొండాను లొెడె వర౦బు 
Ge Ce యిం 

వమాడుగొల కొం డాకు ములవరరిబు 
ళా గు త 

తూర్వ్పూూ వర్ష ౦బు తూలాకురి చేను 

పడమటి వరాలు పటికురిసేను 
ర 6) 

ఆయడివార పెద చెర్వు అదిచాలనింగోే 

సు త్యాలయా చెరువు మరాడుమదువుల్లు 

వజాల మా చెర్వు నాలుగమ్ములుగా 

ఆ పొలాన్న శబ్బ్దమన్నో మన పల్నాటి గలదు 

ఆ బలభ| దుడిచ్చిన ఒక బద్ది పలుపు 

జీలుగా నాగలి జిల్లేడు వేడి 

నారాయుడీచ్చిన నార మోకు 



ఫొల౦పాటలు 921 

మువ్వలామునకాల గవ్వ లృ కాడి 

ఎ లైడు "కావోడు చేనున్నకడకి 

వసేను కాపోడు ధరణిపెనింక 

వీసినయి త్రనము ధరణిపై మొలచి 

నూడుదోజులకి మొక్క. ములశకారుపడెను 

ఆ అయిదురోజులకి మొకోో- ఎం తేరుపణెను 

మూడు నెలలకుపంట మూలాకొ చెనుగా 

ఫాలివాలో ఎయ్యేలు గలవాపొలి | 

వరుచాకమ్మను పసుపు, కుంకువులతో, పూలతో 
అలంశరించి నిండారా ఆరాధ్ధించేవారి పద్ధతి ఈ కింధి 
పాటలో బోధపడుతూంది. 

ఏమికావాలీ వమికావాలీ 

ఏరువాక నాకీ వకావాలీ ! 

షరఎరనిబంతి మాలాశకా వాలీ |! 

ఎరుపు తెలుప్తముబ్బు బుండకావాలి 

ఏమికావాలీ వమికావానీ ? 

ఏరువాకమ్ముకీ వమికావాలీ 1! 

పొలముగట్టున నిలిచి వేడుకోవాలి 

పసుఫుకుంకుములతో పూజసేయాలి 

శెంకాయ వడపప్పు చేసిపెట్టాలి 

ము త్రేదులందరూ పాటపాడాలి 

పాటుసాగుతు తల్ల పాదాలు | మొక్కొాలి 

ఆటలాడుతు తల్లి పూజల్లుసేయాలి 

ఏరువాక మ్మనూ వమికోరాలి 



లం మధురకవితలు 

ఎడ తెగక సిషలివ్వ వేడుకోవాలి 

పాడిపంటలుకోరి పరవసించాలి. 

ఈ విధంగా ఎకపురంగు కుంకుమలతో = పచ్చని పసుపు 

పూతలతో - రంగురంగులుగా వింత శోభను చేకూర్చు 

పూలహోరాలు నిండుగా అలంకరించి _ ఎండ వెలుగుల్లో _ 

సింగారించుకుని వచ్చిన ము త్రదువుల పాటల నందడితో 

వరువాకకు స్వాగలేం పలికి _ హారతులిస్తారు - ఈ తరహో 

వరువాక పాటలు ఎనో a వున్నాయి. 

పదములనుపేవ చాలా పాటలు [వచారములో 

వున్నాయి. వెన్నెల, _పభాత, తుమ్మెద పదములు మొద 

లగునపి. - 

ఈ తుమ్మెద పదములు అనునవి 1% వందల శతాబ్దం 

నాటికే - అంశే పాల్కు_ికికాలం నాటికే (పణారముతో 
వున్నాయి. అంతటి | (పచారంలోవున్న ఈ తుమ్మెద పదం 

సమిష్టి గానంగా (కోరన్) పాడుతూ చక్కని తాళం _ 

రాగంతో ఊనాతూగూతో ఉత్సాహంగా కోతలు కోసుకు 
పోతుంటారు. ఆ పాట మాధుర్యంలో మునిగి = వంతపదంగా 

“తుమ్మెదా” అని అంటూ. [(శమను మరుస్తుంది _శామిక 

జినాళి _ అ|శొమైక జీవితంలోనే వదో ఆనందం అనుభ 
ఏంచే _శామిక హృదయం! ఆ కోవకే చెందే ఈ తుమ్మెద 

పదం గమినిద్దా౦: 

నివశివ అన మేలు = తుమె దా 

శినయంశేను విన మేలు 35 

శివుని భ క్తులాకు 09. 



ఫొల౦ పాటలూ 
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శరణన్న మేలే పీ తుమ్మెదా 

శ్రీకంకు డనుపువ్వు 
మూడు లోకాముబాయెనే » 

సాకారమై యుం౦డు 00 

పరమే కాంతమును జూడు » 

ముట్టి ముట్టని పువ్వు 00 

అదె మొట్టింది జగమెల్ల 20 

అండి అంటని పువ్వు 02 

అది అంటింది జగమెల 00 

ముట్టకూడ దే నీ ” ౮9 

ముట్టిపాయ లే వేనో 9 

యిన్వనమందూ నె 00 

వాల ఫువ్వుల వాసన 0) 

కొప్యి సీ వెరుగావె 00 

ని సవ్య నేరమూల 0) 

ఆకుశేకుల ఫువ్వు 7) 

అది మించీన వాసన 0) 

"వేరు సేయక నివు 00 

శివునిశోరి భజించాలె 09 

మేలు యెరిగి సీవు 29 

శీలి జరించాలే 99 

వడుగురు రొజులు 23 

నీకు ఈడు జోడు బంటు 09 

చూడసాడు జంపి 9 
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రూఢి కెక్కు.. మై 

అన సాపజాలతి 

వట్టి ఆనదీడు మంచి 

మోనబోకు వుట్టి 

భ క్రెవాసికెక్కు.. 

అష్టదళముమిో ద 

అంటి చరింధా-ల 

కష్టము లెరుగావె 

నీవ (సప యు౦దవూ వె 

తొమ్మిది వాకిళ్ళు 

నీవు నమ్మి చరింతూ వె 

మమ్ములలలోన 

నివ నెమ్మదిగ వుండానె 

అనానతోటపువు్య 
నువ్వు ఆనక వుండావె 

అందూన జిక న 

తోటమాలీచే బడుదూ వె 

నింగి నేలయూను 

గంగా గౌరులం దు 

ఉప్పాంగుచు నొకచోడ 

వేయివిధాల నటించు 

వేయి శేకుల పువ్వు 

అది వెదికి ఫొనాలేనె 

సద్డూరు నడుగగా నె 

ముభురకవీతలు 



ఫపొాల౦పాటలు 20 గో 

గురునకు వారునకు %9 

అంతరువుబేదు నిజము 19 
గురుపాద పద్మములు 9 

నిన్ను దరిశించమంటిశే 5 

నీపని వఅన మేలు 

శనివయం శును నిన మేలు 9 

ఈ తుమ్మెద పదంలో ఎంతటి చేడాంత ' పభోదం 

వేదాంత (వభోధంతో కూడిన తుమ్మెద పదాలు=నురొకటి 

మచ్చుకు: 

5) 9) 

తోటలలో క 

చేలలో కీ 

పూలల్లోకీ 

వరిచేలలోకీ 39 

ఇరగబడొచ్చింది క్ 

చేవసిరినంది 

కేరగ వచ్చింది 

గొెంతెమ్న పెంచేన 

గొలుసులీసందీ ంం 

ఈనిన వరిచేలు 

59 

ఠి 

9? 



226 మధురకవితలు 

ఈదవడ దొక్కి-౦ది తుమ్మెదా 

అలము చెడ తిసి 39 
మీట్. 

చేడకిడి వేసింది 0) 

అంతతిశే ఆసేను 0) 

కాపన్న వచ్చాడు ఫి 

ఎక్కడిది ఈనంది 99 

ఏడాది ఈనంది 9 

పండీన వరిచేలు 19 

పాయలడగ |దొక్కి-౦ది 1 

కటండి నందీని 9 లో 
గాజుల్ల శౌలాన 99 

"వేయాలి నందికి 3 

వడుకటా -వొప్ప 0) 
య క్ని 

పొయ్యండి నందికి 19 

గోలాన కుడితి 0 

గొం లేమ్మా "మెడకు >» 

మేడలో గొం తెమ్మ 1 
౧౧ గ్రే 

వలాగునుందీ క 

ఉయ్యా ల్లో గొం తేమ 9 
౧ ఈ 

ఊగుతున్నాదీ 99 

ఊగూాగు గొం తేమ తస 

' _=రువులూ నింపిందీ 5 
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తీక్క_డిది యీనంది తుమ్మెదా 

వడాది యానంది ంం 

గాం తెమ్మ చపెరి-దచిన 99 

గెలుసులా నంద్ 99 

మానంది కొటదు కథ 
la 

టె ద . 
మానం౦ది బంచెలా 

$9 

99 

సోలతో సోలెడూ 09 

99 

9) 

నమూానం౦ది బంది 

ఇక్కడకు తీరదు 

మోాన౦ది బంది 

9 

99 

తవ్యతో త వ్వెడు 

మాడ లేసుకొోొని 

వమూనతో మానెడు 

మాడలేసుకొని 

అడ్డతో అ డైడు 

మాడ శతేసుక్రొని 

కుంచముతోొో కుంశెడు 

మాడ వేసుకోని 

పన్నెండు చెంగులు 

$9 

99 

99 

99 

99 

99 

$9 



22,3 మధుర కప్ త లు 

పటుప౦ ఇెలనూ తుమ్మెదా 
టు 

కరయటవమన కాపన్న 99 
౬ 

ఉచపిోోదప కప్పింది 59 
Qe 

ఇవాలునని కొపన్న 9 

సంతోషపడ్డాడు ఫి 9 

మేడలోగొం తెన్ను 09 

దలాగునుందో 9 

పొరుగూ చేలో! 09 

ఫోబోకునం౦ది 0 

పొరుగు బందులు 0) 

శేబోకు నందన్న )? 
కటండి నందిని 09 
లు 

గాజుల నంభబాల 99 

వెయ్యండి నందికి 99 

99 వెయ్యక ట్ల పొన్న 

ఊకుప్రు ఊడవడం, వరికలుపులు, కోతలు, కట్టుడు 

మొదలగు సమయాలలో పాడే పాటలు, వినిపవీంచే వరునలు= 

ఆ నమయంలతో కామందుల మిద విసిశే విసురు, వెక్కి. 
కష్ 

రింతలు వేళాకోశాలు ఏంటూశే ముచ్చటగా-విన సొంపుగా 
వుంటుంది. అటువంటి పాటలలో కొన్ని. 

ఉదయం సింగారించుకుని పనులకీ వెళ్ళే కూలిజనం 
వెంత హడావిడిగా వుంటుందో చూడండి; 



నాలం పాటలు 990 

అద్దారె కోతలకూ యెల్లొద్దాశే 

అద్దరూపాయి డబ్బులకు తనలేరాను! 

చుక్కా పొడిసి నయీలకి సోకూచేసుకుని 

లచ్చీనాతోశాయె యెల్లొాద్దా ర ! 

సెవిభోనా కమలా 'లెట్టి ముత్తాల బావీ'లెట్టి 

సుక్కా లరయికొో తొడీగికరగంచు పీరాగట్టే 

కళ్ళాకుకాటూశెట్టీ _అద్దారీ! వోతలకీ యుల్లాద్దాశే య 

నాఫోకూేేమిాగానీ ససోకాసునుకోరా' 

మూటాముల్లైళట్టు కోసీముందు నేనొత్తు 

నురా 

కాయపంచ కట్టుకోనీ కిరుచెవ్ప్వులు తోడుగుకోని 
పొన్నుకరా చేతాబట్టి పోకక త్రీ మొల్లో చెక్కి 

అద్లారి కోతలకూ ఎల్లాద్దాశే య 

గకాదూడిసి ఎంటా బెట్టుకు 

కోడీపిల్లని సంకా జెట్టుకు 

పొగనుశ్లే నోట్లో పెట్టుకు 

పొగలొర్తును లేసనీరారా 

అద్దారీకోతలకూ యెలోద్దారీ, +. 

అలా] దినచర్య పరిచయం చేస్తూన్న మరో పదం 

విన౦డీ; 

వొడినిండా పసుపేస్కో జయ్యార మేమే 
గునాసారి గున్నమ్ము ! 

పొద్దున్న నువు లెగసి పొలానిశె ళ్ళి 0) 

ఎండెక్కినూరీడు కొండెక్కి సూసొడు 0) 
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గంపకింజాకోడి కుయేయనికూసె గునాసారిగున్న మ్మ 

గుశుక్కినూతాడో గం డోతుకాపు 09 

మ'చేన్నం వీలపుడు మరిదప్పి కే శే 00 

సల్లి గంజికా స్త తాగేవ్రండు 00 

అకుమళ్శ్ళాలోనూ ఆశకెండిపో యె 09 

తోడండినీరంత కావుల్లానుంచీ 09 

కుస్పానూర్పులకాడ కూూకున్నా వేమె 0) 

పండినా సేలోకి పయనామైయె లీ 09 

కొయ్యండికోతలు ఫొడవళ్ళబట్టే 0) 

కొయ్యండి కొయ్యండి కుంచాలతోటి 59 

ఎయ్యండి బళ్ళాకీ ఎగుడుదిగుడూ లేక 0) 

వరిపాలాలలో గుంపులుగా చేరి వరినికోనూనో, _ కోడు 

తూనో *““జుయ్ాిమనే వకునలో కోరస్ సాంగ్గా పాడే ఈ 

పాట మరీ ఉత్సాహంగా వినిపిస్తుంది: 

ఎవేమాను ఎశేమాను ఎలేమాను ఓహో 

ఈ ఆ” చెట్టుకు నువ్చేనేసి ఈ తాపళ్లు కొయ్యాబో తె 

ఎలేవూను ఎలేమాను ఎలేమాను ఓహో 

ఈ తాముళ్లు రొమ్ముగుచ్చె సన్నరవికా నగముతడిసె 

ఎతేమాను 66 0 

రాజుకోడుకు రాతిటీకుపీల న౦ంకౌొ. సినాడు 
గ సూ 

ఎలేమోను 09 

ఓరానూపునూసినాడు పిల్ల చూడ సకిలించినాడు 

ఎలేమాను లం a9 > 



ఫాల౦పొాట లు జవ 

వర 

పీ లదాపుకూ వచ్చినాడు రాజువంకా సూ సెపిల్లా 

ఎతేనూను 0 66 

గడగడమంటూ జఒణికినాదీ రాజుకుదండం పెట్టినాది 

బె లేవ్లూను 44 69 

మాటనినకాొ రాజా వెంటనె పిల్ల నుచేరీ ముచ్లెట్టినాడూ 

ఎచేనూను ఎలేమాను ఎచేనూను ఓహో! 

తు మ్మెదపదముల లాగానే వెన్నెలపదాలు చాలా 

వున్నాయి. ఈ వెన్నెలపదాలు, చందవమూావు పదాలు 

ఎక్కువగా శృంగారపూరితం, ఆనంద కోలాహాలంగా నూ 

కూడీన భావ పదజాలంతోని౦డిన నిండుకుండలో నీటితళుకలా 

వుంటాయి. అలాటిచే ఈ వెన్నలపదం పరికించండి. ఈ 

పాటను గుంపుగాశలిసి మధ్యలో ఒక బుట్ట అందులో ఒక 

వరికంకు, లేచా బొన్నకంకు పెట్టుకొని (గా మంవిధుల్లో 

పాడతారు; 

ఆగరగ పటింది యెన్నెలా 
లు 

నీళ్ళకం వచ్చింది 09 

9 = er) వానీడి సెక్టైకీగా 

పలుకర నయిరిసి 09 

పగడాల రాయెక్కీ- 

పలువరున తోమింది 9 

ముత్యాల రాయెక్కి- , 

మునిపళ ఎయినత్ మె ంం 
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నలుపెన రాయెక్కి- 

నాలు కెనగిసె 

ముడిశెడు నీళ్ళల్లో 

ముక మున కడిగింది 
Qa 

mn 

జబ్బలు కడిగింది 

చుట్టజల తొమనాఫు 

సొమ్ములు సుట్టింది 

ఆగరగ ము౦చింది 

ఒశ్డునా ముంచింది 

అటుయిటూ సూసిం౦దడి 

ఎవ్వరూ "బేశాయె 

కటుషోాద కామన్న 
తి 

గర” త్తీపోరయ్య 

సీకుగర గెత్తిలే 

నా పాడియావూ నిన్త 

సీ పాడావు నాకొద్దు 

సీగరగనేనె త్త 

నాకు గర గెత్తి తే 

నా గున్న ఎదునీసాను 
యి లీ 

నీగున్న యెన్లునాళొద్గు 
దె ది 

సీగరగ నేనెత్త 

నాకు గరగ శ్రితే 

వుధురకవితలు 

యెన్నేలా 



ఫభొల౦పాట లు టట 

నానాగరం యినాను యెన్నెలా 

నీ నాగరం నాకొద్దు 00 

నీ గరగ నేనెత్త 22 

అంతెతె వ్ మనసు 09 

నేనె వస్తాను! 20 

కళ్లాలతో నిండి = రకరకముల భావాలకు స్లయ 

మైన యిటువంటి పచాలు ఎన్నో! 

నం వత్సర మరా కష్టపడి పొలాన్ని దున్నుకొని, ఆకు 

నూర్చుళొని, కలుపులు ఫీసుకుని, సీ రెట్టుకుని, కాపలా కాచు 
కొని, నవి కోసుకుని _ కొట్టుకుని కుప్పపహోసిన భానృ రాశిని 
చూస్తూం కే _ (శ్రమించిన కూలీకీ, అందుతోశే రైతుకూ 
ఎంతటి ఆనందం! - అంతటి ఆనందంలోనూ -బేవుడిన్ మరువ 
చేని హృదయంలోని గొప్పతనం గమనార్థ ౦] చూడండి వారు 

ధాన రాశిని చూాసి ఎలా మురుస్తున్నారో : 

ఒలియొ ఒలియొ ఒలియొ ఒలియో 

రా వేలుకలవాడా! రార ఫౌలిగాణా 

రా వెలువికావయ్య రాశిమిోదయ్యా 

పోయెర పోలిగాడు పాన్నలుడాటి 

దడాగరా పోలిగాడు దం డకట్టుల్ల 

కోడలు తొక్కంంగ గొల్లల రాశి 

ఎద్దులు తొళ్క్ళంగ ఎదిగెళా రాశి 

దున్నలు _తొక్కంగ దిన్నెలై రాశి 

30) 
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పెయ్యల్నులో క్క. _ంగ పెరిగిరా రాశి 

(శ్రీశైల పర్వతము శఖలేలె రాశీ 

తిరుపతిగట్టులా డిస్యమై రాని 

కాళఇహ సీలాగు కళలూ రాశి 

వోటప్పళొండలై గ గొప్పదీ రాశి 

మంగళోొగిరిలాగ పొంగరా రాశి 

వేడాదిగట్టులా వెలెేేశా రాశి 

దుర్గమ్మగట్టులా తోచరా రాశి 

సింహో దిగట్టుాల చెన్నెందో రాశ్ 

తను కష్టపడి పం౦డిం చుకున్న వరికుష తన ఆరాధనా 

“దెవగికులై న కిరుపతిక్ ండలాగా మంగళ గి9 బాగ, సింహో ది 

గట్టులా తోవిస్తూంది. ఇచే పదములు కలిగిన మరోపాట 

కూడా వుంది. అది చూడండి ; 

ఒతే ఒలియ ఒలియో ఒలియా 

రావేలుగలవాజా రార ఫొలిగాడ 

"రా వేలు పదివేలు రాశి పదివేలు 

రావేలు నిదయక్యా రాని మాదళ్య్యూ 

పదివేలుగలవాడా రారా పొలిగాడా 

పది కేలు సదయ్య పంటా మాడయ్యా 

నూశ్వేలుగలవాడా రారా పొలిగాడా 

నూశ్వేలు సీదయ్య నూగు ని సీదయ్య 

వెయ్యేలుగలనాడ రారా పొలిగాడ 

వెయ్యేలుసీదయ్య వెన్ను మాడయ్య 



పొాల౦పొట లు బిలీఫ్ 

కోటి వేలలవాడ రారా పొలిగాడ 

కోటి వేలు సీదయ్య కొండ మాదయ్య 

పోయమెకు పొలిగాడూ పొస్నూగూడాటి 

వచ్చెనే పాలిగాడూ పరగాణి బాట 

వాయెొక్కి- పొలిగాడు లాలా లాడంగా 

కసెక్కి పొలిగాడు కూకా వేయంగ 

ను రెక్క పొలిగాడు మాటలాడంగ 

జు వ్వెక్కి- పావిగాడూ జూదమాడం౦ంగ 

రాసెక్కి నాలిగాడు రంపటిల్ల ౦౫ 

పాటిణాడు గూట్టంగ వోగాయె రాన్ 

పెయ్యింనా (దొక్క_ంగ సెరిగానే రాశి 

దున్నలు (దొక్క-౦గ దిన్నాయె రాశి 

రోడెలు దొక్కం౦గ కొనసాగ రాశి 

ఫొండపీటి కొండల్లా దొప్పాయె రాశి 

తిరుపతికొండల్రే తీనెనే రాశి 

రానులకుణులలె రానూలు గలవు. 
చీ గ 

ఈ విధంగా ఒశేమాదిరి భావంతో _ ఒకే సమయంలో 

పాడే పాటలూ, పదాలూ చాలా కనుపిసాయి. 

రెక్కాడి తేచేగాని శనొకా్కాడదముం అంతకన్నా ఈ జీవీ 

తాలు నోచుకోతేకు. అంతనూూాత్రంచేత నిరుత్సాహం పడకు 

పైగా ఆ _శొమిక జీవితంలో చే ఎన్నో నాధాలూ - ఊాహాయా 

ఉత్సాహాలూ రంగదిం చుకుని, సృష్టించుకొని ఆనందం అను 

నినా ఉన్న దానణో త్న వివడి, పెటిఫుటి ద్ధి భలినాను = ఉన్నదాసిణ తృేప్తిస పెట్టెపుట్టన కాశనీి గంజి 
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సళ్ళే సంతృ ఫి జెంది, ఆ వెన్నెల వెలుగుల్లో, ఆ చట్టనిడల్లో, 

పొలాలలో, చేలలో (శ్రమిస్తూ శ్రమను మరిచిపోయి సర 

దాగా గంటలనూ, గజాలనూ సునాయాసంగా దొర్లి ౦చుకు 

వోతొకు _ ఆ తరహ పాటలు కోకొల్లలు ఈ వాజ్మయ 

శ తంలో. మచ్చుకు కొన్ని పిండాం౦. 

రాయినా శందనాలో రయి భామల్లాల థావస్నిలాల॥ 

రామలచ్చుల్లాటి రాజులూ చేరు 

సీతమ్మలాటి యిల్లాలు లేదు 

రఛాయినౌ, +4౪4౪ 

ఉత్త వచ్చింది ఎ త్తరగ౦ప 

"కారు మేఘా లాకాశమంకు 

రాయినో, 44.6666 8 

తొ లకర్షో వంసాలు శా వాలి 

ఎకరానికి బలు పండాలి 

నీరు పెట్టి దుక్కు-దున్నా లి 

దుక్కు దున్ని మొక్క_ నాటాలి 

రాయినౌం 4.౪౪4౪౪ 

పకెలు చాగుండాలి 

పట్నా లు చాగుండాలి 

“రాయినో, 16466668 

పెమశ౦కులమిోాద పిట్టలు వొలాయి ' 

ఇల్లాగ రమ్మురో పిల్లోడ 

కొట్టకుండ నువ్వు తిట్టకుండా నువ్వు 
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అందరిల బెదిరిసె అవతలకు పోనురా 

రౌయినో, అ 44 ఇల ఉ 6 

చూడండి - కొత్తగా న్యవసాయంకు దిగ రెతుకు 

కూడా, చేయించే న్యవసాయ కరాలికీ కూడ తొలకరిలో 

వర్గం అవసర నుని, ముందూ సీరు'పెట్టి తర్వాత చేల దున్నా లనీ, 

దుక్క-దున్నా క మొక్క నాటాలసీ పాటల్లో, మాటల్లో న్యవ 

సాయ శాన్ర్రం ఎలా (ప్రబోధిస్తూందో జాతి జీవనానికి కావల 

సిన ఎన్నో రవాశ్యాలు ఈ పాటలమధ్య మాటలో దాగి 

వున్నాయన్నది యిక్కడ గమనా రం. 

వరి కలుప్రులకూ, చేను కోతలకూ సంబందించిన 

(వతిదీ నమర్బ్యగా (కోరిన్) వాదేచే..... 

ఫుట్టమిా దా పాలపిట్టోయ్ నాగామి 

కొట్టబోశే లేలు కు న్తునోయి! 

మంతరించే జానలుంశే నాసామి 

మల్లె మొగ్గా పానుపే దూనోయ్! 

నలనేలా నెల్లి కూూరోయి నాసొమి 

పాలపాలా బలుసుఫోరోయి! 

వాలుగొమ్మా చింకచిగుకోయ్ నాసామి 
వండి పెడితే వలవు తీశెనోయ్ ! 

అరుగుమో దా అరటిపండోయి నాసామి 

పండునూడా మనసులుంశు నాసామి 

నంత వేసినపండు రాదోయి! 

ఎర చెరువు గట్టుకా డా నానామి 
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చెప్పరాని దుఃఖ మొచ్చిండోయ్ ! 

ఎడశేసే పోలిెేశేకశకా నాసొమి 

నాకు యేస నేను రానోయి! 
సూప్రలేలా నీకు పోరా నాసాసి 

నూటలుం కే వేరె చప్వోయిా!! 

జా రూ! పిల్ల అయిన౦తేమా తాన, కులం చిన్నది 

అయునంత మా _తాన వ్య శ్రిత్యం ఎక్కడికి పోతుంది చెప్పండి. 

ఎంత గాఢంగా [వేమించే పియుడై నా ఎ డను పిఫ్చెనట్లు 

“యీయీ అని పీల్లను పిలు స్తే వోపంరాదూ+? - అందుకనే 

ఎడ్డ కేసే ఫాలి కేక” "భే నే నేను రానని నిక్కచ్చిగా చెబు 

తూంది. 

చిక్కు-డూ అకులు వెన్నియలో 
nn ౧౧ 

వివసుదులుగ టి 'వెన్నియల్లో 
ల్ 6 (౧ 

చమ్యేకునే బోదు చుట్టాలజూడ 

అక్క-జెవరున్నా ౩ ఆంభోంజ రాజు 

సమూ అవ్ను తమ్ములు మాకు మేనమామలు 

మముగన్న తం డికి బావముుదు లమ; 

భావమరుదులుగూడి బాయి శోడించి 
ఇాయిలో వున్నాది బంగారు బిందె 

బిందెలో వున్నాది దామంతికట్ట 

జల్ అడ కర్ణుల వున్నాది చిన్నపు మంచం 

ఆ చిన్న ముంచాసని కె సన్నని నులక 

చాచిమోద పండేటి జాణ లెవరమ్మా 
GG 
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పని చేసి లత్ముమ్మ పవళించి నాది 

నిసినక రలతోటి విసిరలేపసన్నా 
విసిరినా 'లేవదూ విరజాజిమొగా 

కొబ్బరి ఆకులతో కొట్ర లేపమ్మూ 

కొట్టినా చేవదూ కోనుటోరి పట్టి 

దొప్పళ్ళ గంధంబు గుప్పి లేపమ్మా 

గుప్పినా లేవదూ ఈ గురిజల బంతి 

దొడ్లో పసువులెళ్ళ _ దోశెండ లొశ్చా 
ఇళనన్న లేవ బే దొడ్డవారి బడ్డ 
నుందపసు లెళ్లై మారు ఎండలెక్కె 

ఇక నన్న "లేన వే మాయి9టి కోడలా॥ 

ఈ వరి కలుఫు పాటలో వోడలును లేపడం _ నతన 

ఎంత ముచ్చటగా సాగిపోతుందో చూడండి __ 5 
మంచి పనిఎద్దడిగా వుంది = పండి ఒరి గున్నా యి 

వరిచేలు - జనమే దెరకడంలేదు. కోతకు మనుషులను 
పిలునూన్నాడు కీ బంటా కూలన్న = 

నూలిజొ తావం శు వీలామగీ 

కాలం కె కులాన అయ్యా మూాకు | 

"నేత క తావం కె సీల్లామరీ 

నేతేంకు నేటోను అయ్యా నూకు! 

ఉడ్పుకా ఆతావం ఇ పిల్లామరీ 

ఊాడ్సం కె ఊగుభాట అయ్యా మారు! 

కోళ కొ తావంళె వీలామరీ 

వన్య! గోత్రం ళు కోలాటగి అయ్య్యూనూ కు. 
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శీ! నాకు కావలసింది. కోతకు మనుషులే కోలాటం 

చేదాం శా! అని కోతలకు బయలుదేరారు ౬ చేను 
ది 

వోస్తూన్నారు: 

కోతకొయ్యండమ్మలాలా సీలు 

కోరుకున్నా మమ్మలా లా! 

ఆరుమూడు కాలమైన 

అసరుకవురి కొనరుబేదు | కోత। 

సోడిపేలు యెన్ను లేసి 

సోలడు గింజలుకై జె 

పాలికాపు బత్తాలకు 

వనికొచ్చును కొయ్యండి ॥ సోత॥ 

దసరా భోగాలం శు 

ఆసరా తీరుస్తాయి! 

పనరానికి కిసవుంశే 

భాగాలే పండాయి! ॥కోత॥ 

సాలొచ్చిన మనారాజు 

సెయిములగా యిస్తాడు! 

కాసుసేత పడిచేను 
గగన మంచేనుసేను ॥ కోత ॥ 

= ఈషాటలో ఎంత నిండుహృదయం కనబడుతుందో! 

పంట నాగా పం౦ండాలిట, తమకు నాలుగు కాసులురావాలిట, 

అలాగే 

క్ష కయ్యం డల్లా కొయ్యండి 

క్రోోక్సీ బణుపూ లెయ్యండీ 
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వానలవరదల వంగిన సేను 

వెన్నులు ఈనిన వన్నెలసేను 

తిన్న గదీసి మొదలూకోసీ 

పనలన్నీ నీ పంజెట్టానా 

గింజలు, బందలు పడిపోకుండా 

ఫపొందుగ వెన్నులు క్ య్యండల్లా 

కాలంసూ త్రై సీతాకాలం 

కీాడనలి పాటూ జా(గత్త రా 

కాలూ సెయ్యూ అడి తేనే 

కుండలొ కూడూ కనిపిసాదీ--- 

పనిశేస్తూకూడా ఆ పనిలో మెలుకనలని గుకించీ, 

జాగ త్తలను గురించీ హెచ్చరించుకోడంలతో వారి అంతర్షత 
శని 2. 

ఏ శాలత్వభ వం సుభోదకం కావడం బేదూ. 

విచ్చితంగా నే కనిపిస్తూంటుంది జీ సారన్వతం పరి 

కీసూ౦ కే. ఆ పాటల్లో దాగిన పచాల భావాల కలియిక 

లోని అర్థం _ పండితులకు నవెలు పలకడంలాంటిని, 

జాతికి నీతిని, దేశానికీ బోధననూ, హృదయానికి శాంతినీ, 
జీవితాలకి (కాంతిన, చాటలకు శాంతినీ యిచ్చే ఇెవోలూ, 

పదాలూ యిందులో కోకొల్తలు. చేరి శాఖలో [పతి పనికీ 

పాటలు వినిపిస్తాయి = మానవుడి జీసీతిచర్య యానత్తూ - 

పాటల్లో [పతిబింబించి పలుకుతాయి! లేచింది లగాయితు 

నిదురించేనరకూ అన్ని పనులకూ పాటలు. విశూర్నం 
cs 

కాదూనురి * చూడండి: 

నంతా -- 

al) 









8 

సాటలేనిచే (_ఎతుశేలేడా అనిపిస్తుంది! లేచింది 

మొదలు పడుకో శేవరకూ _ ఆటకు పాట, గెంతుకు వాట, 

నిదకు పాట, పనికి పాట, వెక్కిరింతకు పాట, పూజకుపాట, 

సిలికి పాట, పాపకుపాట, అటువరాసినపాట. ఇటు చోసినపాట, 

బనుశేపాట-శామికులు వపనిచేస్తున్నా పాట "లేనిచే చేయకు, 

బండతో యడంనుంచి వగ్గంపట్టడంవరకూ; చెట్టు కొట్టడంనుంచి 

గట్టు త్రవ్షడంవరకు, చేను కోయడంనుంచి ధాన్యం మూట 

కట్టడంవరకూ; బెల్లు తవ్యడంనుంచి ఏతం వేయడంవరకూూ; 

కర పట్టడంనూంచి కొడవలి ధరించడంవరకూ; సూరీడు 

శిచింది మొదలు పడుకొ, నేవరకూ పాట-అందుతో పని = 

అచే (బతుకు ఆ జూాతశాలకు-అ చే వోరిక్ నిత్య కార్యక నుం, 
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శీజేకాదు నాడూ మన భారతజాశి జీవనంలో కదురు 

చాలా గౌరవం అందుకున్న పని! రాట్నంలేని కొంప 
బేజ్సీనోం ఆ రోజుల్లో. “కన్యమాడని యిల్లు, క దురుశిప్పని 

కొంప, మగ్గము లేనూరు కానరానముట!”- నిజమే! నే డంశేే 

యం౦|తాబూూ, తం తాలు, మం| తాలు వచ్చి కదురు కవ్యం, 

మగ్గం మూలకు నెటబడాయి కాని, (ప్రాచీన భారతంలో 
౧ e919 2 

ఈ మూడూ నున జాతి జీవనానికి బలమైన నృత్తులేమరి !! 

కదురుపాట = (రాట్నుం)లో ఎరిత నంత్ఫ్భృ ప్రి కను 

పిన్తూందో వినండి ; 

అందచందము లేని ఆడకూతురి కి 

అంద మేకుపకుచు ఆప త్తి చెట్టు! 

పొడిపంటలున్న బంగారమిచ్చు 

పెడీప త్తిని' పంచ బంగాసప హెచ్చు! 

వాలు పెకుగులున్న పాపలకొొగరకు 

పత్తి నూలుదీయ పాతలకొరకు! 

కవమాడని యిలు, కదురు తిర్పనికొ ౦వ 
nN 

మగ్గము లేనూరు మరి గాన'రాదు! 

రాట్నాల (మోతవమ్మ రవ(లా మోత 

కనకగిరి గాల్లోరి కవ్వాల (మోత! 

వీకుల్ల రాట్నము కాళ్ళ సంకెళ్ళు 

కలవారి అలుడి కాళ్ళ నంకెళు,! గు బీ 
వేకు ఒకళార ఎలుండి నంత 

స 
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నాయీకులయిపోయె నా శేమిచింత! 

పురజన్ము నూలుకు పోగుతకు,_వ 

కోండమిద ఫాద్దుంది కొట్లబోక త్ర! 

చేనివారొసారు చెప్పబోక త్త! 

_- తోటలకు వీరుపెడుతూ పాడుతున్నారు ; 

ఉఊడ్చులా కాలాన 

6 

నోతలా కాలాన 

ఏమిరా ఓ కొవ 

ఏమిరా నీవు! 

ఆలికన్న౦ పెట్టవు 

ఊరి కుపకారమా! 

(పజ! పెళ్ళాడాకాని 

కూ డెట్టడం నా కులాన లేదు! 

అలాగ ఇవి కేను 

బోడి గొల్లోడ 

పిల్హల్నీ కంటావ 

సిగ్గు లేకుండ! 

పిల్లలం శే భాగ్యం! 

-మొుగుడం కు దుఃఖం! 

మొనగాడ వయ్యావ 

సోామాటం లేక! 
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వొద్దు న్న పోతాను 

మాపటికి నసాను! 

సి సోకులకు నేనేమి 

అడ్డు వచ్చాను! 

_-సంపాదించకుండా వుంటూ పిల్పలిని కని తన శే, 

పటనటు వుండే మగవారికి యిదో వెక్కి_రిం కే. అయితే తన 
ఉం ౧౧ 

నంపాదనపరుడు కాకనో, లేదా పొద్దున్న పోయి మాపటి 

వచ్చే చిన్న కూలీ కనుకనో - ఇంటిడాన్ని వ అడ్లంలేకుం= 

సోకులకు జల్నాగా ఏదిలాడు! 

— చేనులో అకు నూవస్తున్నారు ౬ రంగుక౦గుః 

దుసుల్యూ రంగైన పూలహొప్పులతా, ఖం౦గ్ ఖంగ్ మన 

కే౦ఠాలూ, పీ! కోలాహాలంగా వుంటుంది: 

ఒయ్ రాజ బయ్ రాజ 

ఒయ్ రాజ! 

ఓ రాకూర్చున్నట్ట ఒయ్ రాజ 
0) 

99 ముక్కూ-కాడున్నటి 

తప్పాకా లున్నట్టు 9) 

రి దిబ్బముక్కు-న్నట్ట 3 

ఒయ్ఒయ్ ఒయ్ రాజ 

ఒయ్ రాజు! 99 

నె_ల్రివెన జుట్టు లేదు 09 

కత్రి పదును లేదు ఫ్ర 

కంటి కైనచూవు అనల లేదు 09 



కాలూపుతౌడయ్య 2) 

కన్నే కొడకాడయ్య 0) 

కన్నె త్రీిచాస్మేను 0) 

కన్నంలో దూరాడు 09 

చాగుంది! పనులుచేస్తూ కూలిజనం - అందులోనూ 

ఆడజనం = ఏ కామందునో, "కోఫునో, రెడ్డినో, దొరనో, 

ఏదోఒక వంక పెట్టి పాటల్లో యిలా వెక్కి రర చడం వాలా 

చోట్ల కనుపిస్తూందిం ' చెత్తి నైన జుట్టు లేదు, కత్తికెన పదును 

లేదు ట. పోరుషంలేనివాడనీ అర్థం. తమనిమాసి కన్ను 

కొడ్లాడట - తీరావారు కన్నెత్తి విచా స్వే కన్నంలో దూరా 

డటఎంత అలుసుతన మో - ఎంత వెటకారమో!! 

వతాము తోడుతూ పాజేపాటలు కొన్ని వున్నాయి. 

ముగ్గురు అవసరము ఈ యేతాము తోడుటకు! నూతులూ, 

కాలువలూ దగ్గరలో లేని మెట్ట _పదేశాలలో యీతాము 

గట్టి నీళ్లు తోడుతూండడం కద్దు. 

నఏళతొముతోడనా తమ్ముడా! 

నీకు చే తెన సాయమే తమ్ముడా !! 

పాతాళ గంగమ్మ పెకుబికి సాంగిండి 

వతాముతోడి మెరక సేలన్ని తడపాలి 

గూడు నొప్పనకుండ గూనలాగాలిబేగ 

సేలన్ని తేడిసి మరి మూనలు ఛాగెదగాలి 

కట్ట తెగిపోకుండ కట్టండి. గట్లన్ని 

బదిపె సిన్నోడ భు ముగ నడపాలి 
యయా 

పట్టుతప్పి తె పళ్ళు భళభళా ర్రాలేయి 

సగ 
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వతమెక్కి_న వాడు వరుకట్టిన వాడు 

వశుట పంటలతో యెలగాలి పదివాళ్ళు!! 

ఇదీ వతాముపాశకే - గాని ఈ ఏతాముద్యారా 

తను అనుభవించే కష్టాలను వినిపిస్తూన్నాడు : 

ఏటి శేతం బట్టి వెయిపుటు పండించి 
ఎన్నడూ మెతుశకెకుగరన్నా ! నను 

గంజిలో మెతుకెరుగరన్నా !! 

కాల్లేయి కడుకొని కట్టమిాద కూసుంకు 

కాకీతన్నీ పోయెరన్నా = కాకీ 

పిల్లతేన్ని పోయెరన్నా!! 

పోరుకూజాలేక పొయికాడ కూచుంతు 
పోరితన్నీ పోయెరన్నా - పోరి 
తల్ల్పితన్నీ పోయెరన్నా !! 

చుక్క పొద్దున లేచి బొక్కె నెత్తాబోగ 
బొక్కంబోర్తా బడితిరన్నా ! 

నా చేటి (బతుకాయెరన్నా! 

నేను నాడే చావక పోతిరన్నా !! 

ఈ యేతాము పషాట_అందలి నిరాశ, దురదృవ్ట మరా 
చూసే ఎ ఈ (క్రింది పాట జ వికి వనూంది. జావ బత ఆవ 

ఎన్నాళ్లు పాటుబడిన 

ఈగుణప మే మిగులు 

ఎందుకో యీ జన్మ ణా ఓరన్నా | 



ఛామికసారన్వ తము వద్దనే 

కంటరాక్ట్యరు నుడ 

కలక కురూ మేడ 

కట్టించుకు కట్టపడక 

సౌఖ్యాలూ పొందుతుంకు 

ముందూ మనేదంచు 

మోాసాపోతూవుంకు 

ఎండసెగనా మాడుతున్నా 

గంజిముంతకు బరువు లేదు! 

గంగమ్మతల్లి చలునకు తిరుగులేదు!! 

షాపం! ఇతగాడు “గంజిముంతలో గంజిశె నోచుఫో 

లేదు కాసి, నీళ్ళకి మూ (తం నోచుకున్నాడు. అ౦ కు నీళ్లు 

(తెగి | బతుకుతున్నట్లున్నాడు! 

ఈ పాటనే డా! బి. రామరాజుగారు అభ్యుదయ లో 

(1958 జనవరి) “శామిక గేయములు” అన్న వ్యాసంలో 

కాకిని [గామాధికారిగాను, “కాకిపిల్ల ను, (గానాధికౌరి 

ఫొడుకుగాను చూపిస్తూ తన్నులుతిన్న రైతుని పరిచయం 

చేశారు మరోరకంగా. 

బస్తా డిగునుతికి ఊతం సరిగా కుదరాలి అలా 

ఊపఫ్రు సరిగా వచ్చిందం కే ఎంత బరువైన బస్తాలేనా 

బంతులలాగా దిగుమతి జగిరిపోతాయి! 

హెలేసో యల్లా హెలేసో 

కీ మారుకాడాొ 00 

కీ వీ అదాన 09 
a4) 



(ల CA 

స్ట్ పెళ్ళిచేసుకుంకు హోలేసో 

ఆ పెదకాసులదండ 09 

ఆ -పశ్రుజెగాని 0) 

ఆ చుళ్కాలరయికా స 

ఆ కుటించి పడతాను 4 

సి నన్న సన్నాని 09 

నీ నడుముకూ 0) 

చేనొక్క- బడ్డాణం 9 

చే చేయించి పెడ్డా ఏ0 

హైలేసో యల్లా హైలేసో!! 

గొడ్డళ్ళతో కశపెలు కొటడం, చెటు నరకడం 
G లు లు అ 

చేసూంటారు. ఆ సవముయంలో ఈ పాట పాడతారని ఒకరు 

అన్నారు కాని గొడ్డలి ఉఊతానికి ఈ పాట తాళం సరిపో 

తుందా అని-ఆయినా విండజా౦: 

66 నరకనయ్య నరకవయ్య 

టహో-నరకవయ్యా! 

వాడేమి కొటాడు = చింత చెటు 
లు A) 

స డేమికొొటాడు = చిన్న చెట్లు 
A) A) 

నేవేమి కొట్టావు లా ములగ చెట్టు 

నరకవయ్య నరక్ వయ్య 

ర్చీపనో ఆ నరక వయ్య! $9 

ఈ పాటలో క నం అనిపించేపని చింత చెట్టు కొట్రడం, 

చేదా అలాటిచే మరో గటి చిన్న చెటు కొటడం = కాని 
లు లు ఠి 



ఆశీ యిరికోడు గొడ్డలితో నులగ చెట్టు కొట్టానంటున్నాడు _ 

నవుర్ధరాదూమరి “అందు కే_పాటలోనే నవ్వుతున్నారు. 

“ వాః జేద్చి కొట్టాడు న్ప్హో చింత చెట్టు! 

ఏడేమి ఫొటాడు అదో చిన్న చెట్టు! 
6) ౬ 

సీ వేమికొట్టాపు ఇహిహీ* ములగ చెట్టు! | *” 

కులం గోతం ఉన్నా, లేకున్నా, అనురాగం అ-జేది 

ఆ కూలి జనంలో వ్రంన్నతగానూ, సంతృప్తి వారి అనుభ 

చినంతగా నూ, ఉన్న వాటా పెద్దవాళ్లూ అనుభవించ లేరా 

అనిపీస్తూంటుంది - భావ కోడికూతతో లేచి బేనుమోదకు 
కూలి కోనం వెళ్ళిపోయాడు అ అప్పుడే “తలమోదకొచ్చాడు 

తండి సూరీడు) _జుం శే అవరాహ్నం 'అయింది - బోవకి 

ఆకలీకదూమరి? _ గంజిపట్టుకుని తనే చేల శేసి పెళ్ళి అల్ఫంత 

దూరాన నే నుంచుని బొవను పిలుస్తూంది: 

తలమిద కొచ్చాడు 

తర్మడి నూరీడు! 

యలలోన జనులెల 

యిసిగివోసా రు న 

ఫొడపలీ మొలనుంచి 
రోతసాలించి 

రావోయి బేబేగ 

రంగన్న ఇ₹ఇావా 

మొక మెల్ల కప్పింది 

ముత్యాల సమటా 
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ఒ ల్లెల్త వొసివాడి 

కందిపోనాదీ 

కొొడవలీ ములనుంచి 

కోత సాలించి 

రానోయి బేబేగ 

రంగన్న ఖానా 

బంగారు నీమోము 

వొసివాడి పోయె 

చనౌలెల కందిండి 
మెట్ మెలి 

వెరినా బావా [ఫొ డ॥ 

ఎ౦త పేమో రంగన్న బావ అంశు - మొకమెల 
॥ ౧౧ 

కప్పింది ముత్యాలసెమట, బంగారు నీ్హమోాము వొసీవాడి 

పోయి ఎంత అనురాగం - ఆనందమయ జీవితం!! 

అడవులలో పుల్లలూ, కక్టైలూ, కుట్టు డాకులూ 

ఏరుకుని, కోసుకుని తీసుకెళ్ళడానికని “కూపు” లు అని నిర్న 
యిసారు. ఫలానా అడవి పచేశంలో పుల్లలు వరుకోవచ్చు 

నని నిర్నయించే |పచేశానికే “కూపు” అని అంటారు. 
అటువంటి కూపుకు వెళ్ళే ఒంటరిపడుచులను - ఫారెస్ట్ గార్లు 

లాంటి ఓ అధికారి చీటి చూపమం౦టున్నాడు. అప్పుడు పడుచు 

అంటుంది, 

వటోగి బాబూ 

సీశిమా టికి 

వీటి నూపమ౦టగూ 



(శామిశసారన్యతము 
లర్ప్ 

మాటిమాటికి | 

తనికి సేత్రమంటరు 

నీటిలేకుండా రాలేదు 

కూపుకూ 

అడ్తాగుకూ 

పక్కన మరోసి ల ' అడుగుతూంది: 

వుడ్ కోేఆంకీ ఆ సోకుదారు నాయాలు? 

ఏటమ్మానిల్తీసి అడుగుతుండు? 

తన నమొధానం; ఎవరూనేబే మన చింగం పిల్చింకన్న 

మనువడు. ఈమద్దెన పారెట్టు గార్హయినాడు 

దించునీదీ నె త్తీబరువూ 

సూపించునీదీ సీటిపిల్లా 

కరాప్రుసీటి కాకపో తె 

పిల్ల అంటున్నది:- పూవుసే సేసిన స్టై వున్నవు బాబూ! 

అడాకుల మాంటబాబు 

సా బరువుందిబాబు 

ఏ శీకే దించలేము 

దించితే ఎ త్రలేము 

సెప్పరాని కాడు౦ది 

యిప్పి నూసుకో సీటి 
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ఆతడు ;- వంసేయమంటా వెపిల్లా ఉద్యో గదరమం 

ఒడి నొడతలుపడీ 

వీటి తడిసించేవమి 
ల 

వి 0 ఇకా బు సేతికి తడితగిలించా! 
(na) 

తి రె ౨ = | 

అతడు:=* మో దనున్నాయే గద్యుపిల్లా ఆటిక్సిరా సేస్తాను 

ఒద్దోయ్ జబు 

గాడ్డు బౌబు 

నంతర్పణ తింటారు 

మంచిది ఈ అడ్డాకు 

ఏటోరిబాబు 

నీ శకి మాటికి 

నీటి నూపమంటరు 

మాటిమాటికి 

తణికిసే త్త మంటరు 

కీట్రి లేకుండ రాలేదు 

కూపుకూ అడ్డాకుకూ 

ఉఊడ్పులు - ఆ మాటలోనే ఎంతో బలం కని 

పిస్తుంది = ఎంతపని, ఎక్కడికెదరి తండాలుగా కూనీలు, 
బళ్ళు, అకు, నీరు ఓ! ఆ కోలాహలం, పచ్చని వరిఆకు 

ఊడుస్తూ, పాటలు పాడుతూ, పిట్టలు ఎగురుతూన్న ఆ 

దృశ్యం - ఎంత అందమైనడీ - ఈ ఊడ్ను పాట-వినండి; 
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నోమన్నలారా 

కలువెరేకు లె కళ్ళు 

కలికి సీతనూ ని 

అ అందచందాలు 

అవనిలోనే లేవు 
బంతు లాడబోయె 

వీ మంతి సీతమ్మ 

వీత బంతుల యాట 

చిలుకతే చూశాయి 

సీత చెలికత్తెల 

సిగ్గులే పొందారు 

అంతలో నాబంతి 

అరచేతిలో పడి 

జనకుడు తెచ్చినా 

వీవ్సని౦€3 కింటికీ 

దోరలుచ పోయింది 

నీత చెలులను మూసి 

నవ్వుచూ పలికింది 

అమ్మ అతివలార 

నాఅందమైన బంతి 

సెశు (క్రిందకు పోయె 
ర్ 

తుమె)డా! 

ర 
గ్ర 

93 

99 

99 

7 

7) 

7 

» 

99 

9 

99 

సి 

99 

?9 

49 

2 

రి 

రి 

4 

99 
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మధుర కవితలు 

స్త్రీని యివ్యారమ్మ తుమ్మెదా! 

చెలులు అందరుగూడి 

చేతులు కలిపారు 0) 

సత్తువలు చూపారు 9 

బలముతే చూపారు 00 

శివ టేవుడి యిల్లు » 
కదలా కెపోయెను ఏ) 

నవ్వుచు సీతమ్మ 0) 
అంననా గొచ్చింది 07 

"తామర లె చేతులు » 

అరి కాళ్ళు బంగారు [3 

అతిసులువుగాను ఏ) 

అవలీల నె త్రంది 2) 

జనకుడె చూ శొడు 00. 

దేవతలు చూశారు 03 

పుష్పవృష్టి కురిసె 03 

చేవదుందుభు లెల్ల 9 

"దేవఘోనలు చేసె 79 

జనకు డంతటతోను 19 
జానకిెద ద్ద కొచ్చి 09 

సంబరవతో తాను 00 

తన పంతమె పలికాడు రం 

కన్న తల్లీ నిన్ను 09 

పాగడతరమూ కాదు 09 
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దేవత అఆ జంకారు తుమ్మెడా! 

రాతసులు రాశచేకు 

నరుల వశమా కాదు 99 

సీ బలము చూడంగ 00 

నా మనసు పొంగింది 9 

ఏ బలము మించిన బలము 09 

చే నవని చూడా లేదు 99 

ఈ పీ ఒల్లు పిరిచేటి 33 

సీరున'కె నిన్ని త్తు 09 

పీత సిసతోటి. 99 

ఇలులాతో చేరింది ' 0 

బరువు పని చేస్తూన్నప్పుడు పాడేపాటలు అనేకం 

అనేక రకములు వున్నాయి - వలే, సీటిమోద నడిచే పడవ 

బకువుకూ, నేలమీద దొశ్లే రోడ్డు రోలరుకూ ఒకేపాట అత 
కదు. భావాలూ మాటలూ ఒకలా కనుపీంచినా = ఎత్తు 

గడ _ తాళం మరోలా సాగుతుంది. పాటను ఆధారం చేసు 

కుని పడవగాని, రోలరుగాని సాగవు, వాటి బరువును ఆధారం 

చేసుకొనే పాటా ఎ బంటా సాగుతుంధి. సాగడ మేమిటి? 

ముందుకు పరిగెత్తి బకువున్న పనిని పదిల పరుస్తుంది! 

రోడ్డురోలరు పాటలు, పడన పాటలు ఈ తరహా "కిందే 
వస్తాయి = ఈ బరువు పని పాట పరికించండి ౩ 

జంబె'లే బోతులంగగు 

అవుర, అవుర, మన్నోళ్ళబ్బయి 1జం॥ 

నీకు బారులేదు, జోరులేదు 9 
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సిక రోగం లేదు మీోసం౦ లేదు 00 

నా చల్ల నీళ్ళు అలి మొగ్గ 09 

నా ఉడుకునీళ్ళు ఉల్లీపునుఏ 0) 

కాకి దుస్తులు కట్టుకొని » 

కాకినాడకు పోతుంశు 0) 

కాకిపిల్ల నెత్తిమోద 0) 

కావు కావు తన్నింది 00 

కడవమిాద కడవ'పెట్టి 09 

కాకినాడ శేవుశెళి తే 09 

కాకినాడ కలక శేరు 09 

కడవదిం చి కాగలించె 99 

బించెమోద బెందెపెట్టి 99 

నీముడోలు శేవుశెళి తె 09 

థీముడోలు మునసబు 09 

వింది దింపీ మాటలాణ 99 

ముం౦తేమోొద ముంత వెట్టి 09 

ముంజవరం ₹ేవుకెళి తె 09 

ము౦జవర౦ మొగోడు 9 

ముంత దింపీ ముదు లెక ” 

ఆం! జం బలే వోతులంగకు 

ఆం!!! జంటైలే జోతులంగరు!! 

పసుఫు తోటలలో పసుపు వరుపాట యిది దీనిని 
ఎక్కువగా పాడేది, పని చేసేదీ ఆడవానే = ఈ పసుపూ వారి 

నూంగళ్యరూప మేగా! 
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నిలాటి చేవంత 

నిగు జేలిందీ 

వీ చేజె కడిగింది 

ఈ ఛా యాపసుపూ ! 

పచ్చిపసుపు బావల్లా 

వరదా లాడిందీ! 

అనప్పసుపు అన్న ల్లా 

ఇల్రెలాడిందీ!! 

కొట్టు పసుపు కిొడుకూలా 

తలి ఆడిందీ = 

కొడుకూలా తల్లి యే 

నొంతయాడిన పసుపు 
గోవ పూభాయ 

అన్న ల్ల చెల్టలే 

తానూ అమ్మాయి! 

ఆ వివ ఆడినపసుప్రు 

ఆవపూఛాయ, 

చానలా మరడా లె 

తాను అమ్మాయి 

పణతిఆడిన పసువు 

బంగారుఛాయ. 

ఈ బస్తా బరువుపని పాట చుూూదా౦ $ —ా 
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వసావటో లె వీల 

నస్తానం'కు నిన్ను 

వరంగల్లు తీసుక పో 

నస్వావ౦శే. 

నన్ను వరంగలు 

తీసుక పో తె వస్తానుగానీ 

మన దారిఖర్చు దప్పిఖర్చు 

తెస్తావటోయి. 

మున డారిఖర్ను 

దప్పిఖర్భు తెస్తానుగానీ 

అడుగు డాటకుండ మాట 

ఇంటా నుంచే? 

అడుగు దాటకుండ 

మనలుకుంటు వుంటానుగానీ 

మాట చేచీరాకుండ నువ్వు 

నూసుకుంటావా? 

పోటీ శాకుండగాను 

నూసుకొంటానుగానీ 

పోకిళ్ళు పోతవుంటు 

కూక లెడ్డాను , 

భావ కవిత్వం, వద కవిత్వం, వచన ఫ్కే- 

శేయాలూ మొదలగు 9 కల కింటీ చేడు వెలువడే తరహా 

(కిందనే ఈ (శౌమిక, శృంగార, శ్రీల, పని పాటలలోనూ 

పై మరఠరాడదడునాలుగు రకాల సనియవమూలటూ కనుపిస్తాయి కొన్ని 
= 



ఇశామికసారస్యతము లకర 

భావాలకి మ్మూతమే అందంగా న్రం౦ంటాయి. ఖాన్సి పాడుకో 

డానికి హుందాగా వుంటాయి = కొన్ని పంక్తులుగా వ్రుుచు 

కుని చదివి కూర్చునూ, అందలి నేర్పునూ చూసి మురియ 
డానికే బాగుంటాయి. 

గుంటూరు చిన్న దానా 

గుబురు కేశాలడానా 

గగసబురూ శిశాలమోాదా 

గొబ్బిపూలు సోశే 

జా ల్లీ చిన్నదానా 

గొబ్బిపూల సోకే 

రీ చిన్న దానా 

పువ్వాడ చిన్న దానా 

పువూ(ల జడలదానా 

ఫువ్య్యూల జడలమో చా 

మనసెంత సీకే 

ఓ చిన్నదానా 

మన 'ససెంత నీకే 

— ఫీ చిన్న చానా 

రంగాము పోయి నేను 

రంగైన రయిక తెస్తే 

రంగాన రయిక మోద 

మన సేల వేచే 

— రీ చిన్నదానా 

మనపేల లేడే 

అ= ఓ చిన్నదానా. 
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రంగంకు కూలిపనులకోనం వెళ్ళడం = అక్కడి 
నుంచే వస్తూ చున లరయికలూ, ముద్దుటుంగరాలూ, కమ్మల 

జోజ్లా పిల్ల లకు కేవడం పరిపాశే = తను పని కట్టుకుని తేన 

చిన్న డానికొనం “రంగాన రయిక తెసే” మనీ నీల లేదో 

దురూవ్యాం. మెరి అతగాడిని గురించి చిన్న దాని అభి పాయం 

ఏమిటో? 

అలాగే మరో రోడ్డురోలరు పాట చూజడాం : 

నీ చిన్నదానా విడుననె జంగ! 

స్టే చిన్నదానా వదలనె చెంగు!!! 

బంగారు చిన్నదాన 

శాజూ బందూలడాన 

బాజా బందూలమోిోాద 

మో జేలలేదే - ఓ చిన్నదానా 

గుంటూరు చిన్న చానా 

గుళ్ళా చేరూలదానా 

గుళ్ళా చసరూలమోాద 

కళ్లూ పోతలేజే _ ఓ చిన్న డానా 

కాకినాడ చిన్నడాన 

కాసుల కంశకుచాన 

కాసుల కంకశుమోద 

నసేల లేదే - ఓ చిన్న దానా 

అరరూపాయ పెటి 
థి టబ 

అదాలరయిక తెసె 
A) వీ 
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అద్దాలరయిక పాద 

బుదేల లేచే = ఓ చిన్నడానా 
© 

సల్లా నల్లానిదాన 

నడుము సన్నానిదాన 

తళుకూ సేపలమల్లె 

కులుకూ సూప్రులదాన = “ఓ చిన్నదాన 

నిను సూసి ఈ మనసు 

నిలువాకున్నాదో లె అర్ చిన్న దానా. 

ఇటువంటి పాటలు ఛాలా ఆకర్గణగా వుంటాయి. 

నా శేడియో 10 సం॥ |పసారిత అనుభవంలోనూ ఇటువంటి 

పాటలే ప్రోతలను ఆకట్టుకున్నాయని అనుకుంటాను, అజ 

శాదుజేండి. లలిత సంగీత శాఖ ప్రథాన వ్యక్తు కుల పట్టుదల _ 

గ్రోద్ధ = మరీ మెరుగులు పెట్టి ఈ సారన్య తనికి చక్కని ఆద 

రణే లభింప జేశాయి. 

2 పాటల వరునలో మరోరకం చూదడాం౦; 

గూడూరు చిన్నదానా 

గనాతూరు గుటాలదాన 

గూడూరు గుట్టాలమిాద 

గాజులుంకు సోకే ఈ ఓచిన్న దాన 

కఫీ నిలాటిదాన 

నిలువు నన్నాటిదాన 

సీనీ ఏిలాముపోాద 

నగలుంటె సోకే == పఓచిన్న చాన 

లెక్త్రీ 
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నన్నా సన్నానిజాన 

సన్నాని కురులదాన 

సన్నాని కుకులామోా ద 

జాజిగు త్రి సోకే న ఓచిన్న దాన 

అవును! కురుల సౌందర్యానికి సెట్టిఫుట్టిన తెలుగు 

పడుచులకు మల్లెమొగ్గలు, జాజిగుత్తులు కాపీరైటు లాంటి 

సింగారింపు! 

ఈ బకువులాగు పాటలోని పదాల పరుగులు 
ఉరుకులు = హుపారులు పరికించండి. 

రీ ఆదిబెల 

చేరి మోత 

నీ న ల్లనేలల 

దున్నదలచేరా 

| మొక్క-బోలే 

నీ దయ్యమైరా 

పట్టినాదిరా 

కీ మానయం౦బరా 

గాలి| మోత రా 

కీ గాలి [మోత శరా 

భూలి _మాతశా 

ఓ లేవి రన్నయా 

ఉసారు లేదురా 

రీ రాగి డబ్బురా 

ఈడు ముంతరా 
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కీ బొటు పెటరా 
A) a) 

స్తీ మిద్దెమో దరా 

మిరప చెట్టు రా 

కీకాొయ చూడరా 

సీలు చేవ్రరా 

పాలు లేవురా 

ఓ కూూకున్నాడిరా 

కు|రకుం౦క రా 

కీ మేరిరోడురా 

దానె౦ప బల్లేరా 

కీ కుంచవమంతరా 

కీ గుడిసెతోనురా 

కీ ము కంతరా 

క్ తోలు తోసెరా 

క్రీ ఆరి జెల్ల 

చోరి (మోత 

నీ నల్ల "నేలల 

దున్న దలచేరా 

—_ మేలిరోడు ఈ పాటల్లో ఎంత సర్వ సాధారణంగా 

నినిపినూంటుండో = “క్కురగుంట, చిన్నది, పడుచుది” కూడా 

అంత నర్వ సాధారాణ మే. ఈ లెండూ ఏదో సమయంలో 

అంశు కూలిపని చేయిసూ అజ మొ యిషహి చేయించే మేతి 

రోడు _ అతడి క్రింద. పనిచేసే క్యురకుంక - అనుకోకుండా 
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నీ యింటివాళ్ళు అయి. సంచనుంత గుడిసెలో (వత్యతు 

మవడం సర్వసాధారణం. 

ఈపాట వికశలుపుల సమయంలో సమిష్టిగా పాచేదిలా 

గుంది: 

రాయే రాయే భామానందానా 

రమణిముద్దులగుమ్మా నం౦డగానౌ 

సామోారున త్తె భా మా కూడెను 

సరివాదములు యీనుకొన్నారు 

చేడికూటి యేళాకి యాగాలు తెస్తాను 

సల్పికూశేళాకు నవితిసి' తేస్తాను 

చాల పొద్దూలేదు సరివాద మేశారు 

రాకయ్య రాకయ్య సామోరూ 

మూ అన్నలొస్తారు సామోరూ 

మిమ్మల్ని కొడతారు సామోారు 

రాకయ్య రాకయ్య సామోరు 

పొద్దు చాలాబేదు సామోరు 

వడుగురు అన్నలూ సామోారు 

చ్చె చేళాయిండి సామోరు 

ఈ“ోసామోారు” ఎవరో గుడిసాలూ.  గూడాలూ 

పట్టి అలవాటుపడ్డ పెద్దమనిపిలాగున్నాడు - ఎంతకీ కద 

లడుకాబోసును, సేరాక్షయ్య రాక య్య సామారూ, పొద్దు 
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చాలాలేదు సామోరు, వడుగురు అన్నలూ సామోరు వచ్చే 

చేశాయింది సామోరూ అని |బతిహాలుతున్నారు. 

గోడలు కట్టునప్పుడు. మేడలు మిద్దెలు కట్టు 

నప్పుడు, పెద్ద పెద్ద భననాలు, భవంతులు మిట్లులు కట్టు 

సమయంలో - 'కూలిజనం అంటాలుగా చేరి ఎవరిపనులు వారు 

చేసుకుంటున్న ప్పుడు చూ ఫే అది ఒక మహోయం।తేం _. 

తట అదే అలా పనులు చేనుకు పో తున్నట్టు -క నిపీస్తుంది 

ఒక గుంపు _ తవ్రుతుంటుంది' మరో బంటా ఏ 

బరువెత్తుతూంటుంది, ఒక తండా యిటుక 'పేరుస్తూంటుంది. 

బక వరుస సిమెంటు చాల్చీని స్రర్వర్కు.లా ఒకరి “మేరినుంచి 

ఒజకరిచేతికి అందించుకు పోళూంటుందధి. ఎవరి దృష్టీ వారిది, ఎవరి 

పనిపాటవారిది - అలాటి సమయంలో పాడేచే ఈ కిందిపాట, 

ఈ పాట వరున చాలా (పచారమైన బే! శాల సాపిా హిత్యంలో 

కూడా ఈ వరుస పాటలు చాలా వున్నాయి, 

నాటారమ్మా నాటారు 

యేమో మొక్కాా- నొటారు 

జాజారమ్మా పూలతోటలో 

జాజీ మొక్కా సాటోలోో 

యుమిోతీగ సాగేను 

జాజారమ్మా పూలతోటలో 

నన్నా జాజి సాగేను 
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యేసేనమ్మా య్సీను 

యేమిసిగుకు యేసేను 

జాజారమ్మా తోటలోనా 

వామం జే సీగుూలేసేనూ 

తొడిగోన మ్మా తొొెడిగేను 

యేమిమొగలు తొడిశేను 
౧ 

జాజారమ్మా తోటలోనా 

జాజిముగలు.. తొడిగోను 

విచ్చేన మా విచ్చేను. 

జాజారమ్మా పూలాతోటలో 

మొగలే నేకులు విచ్చేనూ 







9 

మున వాబ్మయంలో యేల శబ్దాలు చాలా కని 

కిసాయి. 
మాతే 

ఈ యేలలు బాలా చక్కగా శృంగారపూరితమై 

యవావ్వనాన్ని |ప్రతిఫలిస్తూంటాయి, 

రకరకాలుగా ఎన్నో వలపాటలు వున్నాయి = అపి 

కొంచెం చూదాం; 

ఎక్కడోవున్నాడు తనరంగడు = యిప్పుడు. వస్తాడు 

అప్పుడు వస్తాడు అని ఎదుకు శెన్నులుకా స్తూంది. ఎంతకీ రాక 

పోతే కాకిచేత కబునైనా, గువ్వచేత గురుతైనా పంపమని 

ఫోకుకొ ౦ంటూంది. 

లిక) 
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ఎరుప్రురంగూ ఎదురు చుక్కొ_రా 

నా సామిరంగా! 

ఎన్నిదినము "లదురు మూాతుశా 

వలఫునిలుపా జూల లేనురా 

నా సామిరంగా! 

కలలో నైనా కాన వేమ రా 

కాలుకురచ అడచానినిరా 

నా సామిరంగా! 

కాలుకురచ ఆడదానినిరా 

మూరతకు, వ చీరలంపరా 

నా సామిరంగా ! 

ఆకులాతో పోకలంపారా 

నా సామిరంగా! 

ఆలసించీ ఆపబోకూరా 

నా సామిరంగా! 

అలపగా నికి జెడుపఫు బుద్గరా 

నా సామిరంగా! న్ 

పోయె కెరువులు వచ్చెటప్పుడు 

నా సామిరంగా ! 

వపాలపిడశలతో విషములుండెనురా! 

గువ్వచేతా గురుతులంపారా 

నా సామిరంగా 

కాక్రిచేతా కబురులంపారాొ ! 



యీలవదాలు 
ఫి 

అనుకోకుండా అగుపించే ఆడుడానిని మూసే యువక 

మనస్సు ఎలా వుంటుందో ఈ పాట చెబుతూంది: 

ముద్దు మొగ మకా దాన 

ముక్కు- పోగూడాన 

కాకి కేషము దాన 

కామంచి పడుచా - మంజెదిగ వే! 

అరకచేనూ లోన 

ఆవులున్నని భామ 

ఆలవు౦దా నన్న 

అదలించిరా వె = మం చజెదిగ పే! 

రూమాల మూటలో 

రూశ్రలున్నస్ భౌమ 

మం చెకిందకి రాజె 

పంచుకుంచాము = వుంచెదిగవే ! 

మంచెడిగవే అన్న సంభోధనలో మరో పాటవుంది. 

“వుం పి” అనగా చేలమధ్య పిట్టలను తోలుటకు ఎత్తుగా 

కశు సేజి లాంటిది. 
భట 

ప్రురుః:= మంచెదిగవె పాంచాల 

పిలకా మంశచెదిగ వె 

మంచి దిగవె 

ఓ పంచెవన్నెల సిలశా 

ఒజంచీన శలయెతి 
అనాటి 
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చాలూసూపులు సూసి 

మంచె దిగవె 

పాంచాల సిలకా! 

శ్రీ :- సెబాసు కురోడా 

సెవుల పోగులవాడ 

మా బావ ఏన్నకిన్నా 

మరియాద దక్కు-నా 
మంచెదిగను చేను 

కంచెడాటి రాను 

పురుః= అల్లాము 'బెల్లాము 

తెలా కొంగున కడుదు 

తెలా కొంగునకటి 

తెల్లవాశేసరికి పోదు 
మంచె దిగవె 

పాంచాల సిలకా! 

త్రీ వ్ అల్లాము బెల్లాము 

. వల్లాదు నా మనసు 

అన్నాదమ్ములు సూశ్తే 

ఆచోటు నిలువారు 
మంచె దిగనూ 

మంచీ మురుగులవాడా! 

ప్రకుః:= పూలా రెకదానా 

వాలుసూపులడానా 

కాలులో ములుదిగెను 



యలప దాలు 
ari 

కాసంత ములుదియ వె 

మంచె విగవే 

పాంచాల సిలకా! 

నీ +. కాలులో ను తీ లులో లుదిగి లే 

కరిమంగలి గలడు 

తాఫీకటిన నోడు 

మంచె దిగనూ 

పాంచున్న చినవోడా 

చే మంచె దిగనూ! 

'ఈ పడుచు చాలా తెలివైన దీ-ముందుచూపు గలదీ 

లాగుంది. తాలికట్టిన వాడు “కా మెత్తుకట్టు” నని ఎంతసున్ని 

తంగా చెప్పీ ముందుచూపు కనబకున్తున్నా డో. 

ఊడ్నుకు , దిగమన్నాడు పిల్లని = ఉహుం! అంది. 

వున్న వాళ్ళ పిల్లవవా అని అడుగుతున్నాడు. 

ఉ_మళ్లా చీరాగట్లే 

కచ్చలూ [మై పెశేగా గట్టీ 

ఉన్న వాళ్ళా పి ల్లనంటావే! 

ఓలోలీరంగీ 

ఉన్న వాళ్ళా పిల్లానంటా వే! 

డన్న వాళ్ళా సిల్లాన రే 
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కంటి బానలు నాకూబద్దుర ! 

కీరోరినూమా 

కంటివిరుప్రులు నాకూబద్దుర | 

ఉన్న వాళ్ళా విల్లానాసీ 

ఉబ్బిపో శే ఓ లేపిల్లా 

కోతలాకీ కోరీవ స్తేనూ 
ఓీలోలీరంగీ 

కోతలోళ్ళకి కోపా మొస్తుంచే ! 

కోరమోాసాల్ దువ్యూకుంటూ 

ఎర గుడ్డా చుటుకళొంటూ 
టె 

కోతలా శీ రావద్దంటావా! 

" శీ తోరివూ మూ 

క కెనా తీర్చనంటావా! 

ఎంత కమ్మని కోరికో ఈ చిన్న వానికి! మె పందిరి 

శ్రంద కళార్చుని "వయ్యారి రాకతో తెల్ల వారుద్దామని ఆశ! 

తన ఆశను కమ్మగా ఎలా వ్య క్రీకరిస్తూన్నా డో!. 

వేళశజూడ వెన్నెలాయె 

వెండికట్ల కిన్నెశాయె 

మళెపూల పండిరాయె 

వయ్యారి రావె..--వమున 

నవ్వులో నె తెల్ల వారసూ! 

కొండగోగులు పూసెనేమొ 

ఫొండనివు రలు కాసెనేమొ 
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వెండప౦డులారిటి పెది మె 

వయ్యారిరా వె___ఈ 

మనసు ఎవరి పాలు జేతూను 

వులపూలు పూసినటు 
౧౧ ౧౧ 

మళ్ళిమళ్ళి వమూటలాడు 

మ లైపూలనంటి మనసు 

వయ్యారిరా వె నే 

గంధమైన పంపబోతిసి |! 

ఇకో 

ఏడిచిన మల్లెపువ్వులాగ న మళ్ళీ మళ్ళి నూట్లాడాలిట అ 

ఎంతె నూధుర్యంగా మలచినాడో ఇందలి నూటలను, 

మళల్చైలు తెలు గువారి బంధువులే మో! మల్లెపూల 

'తేవ్పమోాద ; శేలిపోడం, మల్చెపందిర కింద గడపడం _ ఎంత 

తేల్చ నీ చల్లనీ ఆశలూ ఆశయాలో. అలాటి చే మరొకటి : 

మ'ల్లెపొ దనూ యిరిట 

పెంచుకోవాలి 

నుఖ్లైతో మనసార 

పాడుకోవాలీ 

మ'లైపొౌద మాటున 

నూటిచ్చినాను 

తప్ప కొసాననీ 

చె య్యేసినాను: 
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మొటతప్పి తె మల్లి 

వోపగిసాది 

మరిచావులే మాట 

నెక్కిరిబ్తాది 

మ'ల్లెవాసన మధ్య 

మాటల్ల మధ్య 

మళ్ళి వస్తాననీ 

నూటిచ్చినాను! 

మూటతప్పీ నేను 

మల్లి చేరకపో తే 

మాట తప్పావనీ 

మాటలంటడి మల్లి 

మ-లైపొదమాటున 

మనసిప్వుకోని 

మనసులో వటోను 

దాసుకున్నాము 

ఈ పాట సంగీత వధభానంగా లేకపోయినాఎఇందలి భావం 
బలం౦గావుంది. మల్లితో ఈ పడుచుకెంత స్నేహమో 
చూడండి  నూాటతేప్పి తె మల్లి ఎక్కీ_రెసుందిట 1! 

ఒంటరిగా కనుపించింది సిన్ని. యావ్యనంలోవున్న 
తనకు = యిక వం కనుపించడం లేదు = తన ఎదుట సిన్నీ 

ఎంత అందంగా కనువిస్తూందో చూడండి: 



యీలప 

[గ్ర 

శాలు 

సిన్ని నా సిన్ని 

రీ సన్న జాజుల సిన్ని 

పొన్నపూల సిన్నీ 

చే నందమైన వోడ్ని 

సన్నేలుకో వె సిన్ని 

నిన్నూ దిలి వుండ లేనూ 

ఇ₹ఇెవా నాశెవా 

బంగారు ముదుల హెవాొ 
. (గ) 

ఎన్నటికీ నిన్నే 

“శ నేలుళొంటానోయి 

నే నున్నడాన్ని కాను 

నా వుసురు పోనుకోకు! 

సిన్నీ సా సిన్నీ 

నేసిన్న నోడ్ని కాచే 

సిన్న జమోలున్న, 

ఒడ్ని నిన్ను కలకాలం పూజిసా 

పా అన్న లాశతా సెప్సీ 

నన్నేలువో వె సిన్ని! 

నీకన్న ఎవగు నకు 

నూ యన్నలతో సెప్పీ 

అందాల బావనన్ను 

ఏ అడ్డు సెప్పకుండ 

నన్ని ౦టిదాన్ని "సెయ్యి 

నన్నడ్డు నెయ్యి ఖానా 
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__అలాోే యిలాటిబే యింకోటి. పె దానిలో “సిన్ని = 

చావా” అయిజే యిందులో “చం ది-బాలయ్య ల మధ్యలో 

నంభావణ = 

సి లేడికన్ను లో లె శంది 

సి లేతనవ్వులో లె నంది 

ఆ తీగసొగసులో తె నంది 

ఆ పళ్ళగుత్తులో లె శం ది 

ఆనడకజోరులేమె శంది 

సీనడుము సన్నమోల సంది 

ఏ రంగువింగులు సూశ్తే 

రంభలాగున్నావు 

రంగం ఎడజామోలే శంది!! 

'నేకై కాల సిన్న దాన్ని బాలయ్య 

నన్ను కంకులు బెట్టకు బాలయ్య 

నా కమ్మ భాబు లేరు బాలయ్య 

నను ఆరళ్ళు బెట్టకు బాలయ్య 

నా మేన త్ర సాకుతూంది బాలయ్య 

నాకు మేనరికమున్నా ది బాలయ్య 

ఈ ఇరుగు పొరుగూనూ తె 

వమనూకుంటారో 

ఎంట శాకూరోరి చాలయ్యా! 

కమోారి బావికాడ శంది 

నువ్వు కడవ నె ల్తీ నెట్టి శంది 

నందు గొందులు చాటి నంది 
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నువ్వు విందులు దొక్క-౦గ శం గి 

పీకొప్పు తిప్పులు సూసి సందె 

నా కోరిక ఖరారేయి సంది 

ని కాళ్ళ కడియాలో లె స
ంది! 

గణగణా మోగాయి నంది 

గిలుకుమశ్లైలలోోటి శంది 

నువ్వు గి(ర్రునా తిరిశేవు శంది 

సుక్క-లో సూపెడితె 

సుక్క లాగున్నావు 

లక్క నైక లిసొనో "లె శందీ 

చే నురలుగొన్నానోలె వంది 

నువ్వు మాయదారినోలె కంది 

మత్తుమందు జల్లావె నంది 

నా వు త్తమాటలుగా వె నంద
ి 

నా శెరి త్రిపోతూంది శేంది 

నువ్వు ఎంతే పొపీవోలె శండి 

చీత్రిలో సెయ్యేసి 

సందిటలో కొ తను 

సంక తెగ శిస్తానే శం|ది! 

ఎంతకీ లొంగడంలేదు = ఆఖరికి తన బాధను 
పాపం 

నందిని నూత్తూంశేు షరి త్రిపోతుందట 
ప్ప్పీ చెప్పాడు నూ 

సూర్యచం్యదావహ్నీ నుడునమో 

శౌర్యనూనే చిలుకాగంటి 
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సూర్యదీ ప్తి గాయూచుండగా 

యెగంటిలింగా ! 

జూడ జూ డశ్చర్యమా యోరా 

యేగంటిలింగా! 

కాంతాల పాళెములోనా 

చింత మాొనూ పుక్తుగదరా 

చింత ఆనలూ కొొనలూ సానా 

యేగంటిలింగా! 

చింతపూసీి పండూపంజేరా 

యేగంటి లింగా! 

కానరాని అడవిలోనా 

వాన లేసీ మడుగూనింజె 

వాన లేని మడుగూమిో గానూ 

యీగింటిలింగా! 

మాన రాసీ అగ్నీ ఖా డమేరా 

యేగంటిలింగా! 

ఆకు లేని యడవిలోనా 

తోకలేని మృగ మూపు మై 

ఒ.... “తోకలేని మృగమూ కడుపూనా 

యేగంటిలింగా! 

ఈకలేని వతీ.పుక్రేరా 



య లవ జాలు వీఏిర్ 

— ఏమిటో! తోకలేని మృగం, ఈక లేని పథీ.!! ఈ 
తరజశ యీలలు చాలా కనువిస్తున్నాయి. 

కీఎతేసుని ఫొండలనడు మూ 

వొంచిగడ్డి రోశీదానా 

వొంచి గుద్దా ఒలి గడ్డామే కటు టీక! 

గ'దైలగిరీ కొొండలనడుమా 

యెద్దులు కాచే ముద్దులు మరదీ 

నన్నుచూసి నవ్యబోకోయి (కీ కాలేక ॥ 

కట్టగోాదీనుం చెళ్ళేదానా 

కొలుకుర ణా చిన్న దానా 

కాసులినా .యయెంటవన వా కీ బు అేర॥ 

ముద్దుటర కా దున్నేవాడా 

ముద్దులా సేనతాకొడకా 

దాసుద్దుకు దప్పికాయెనురా 

ఈ డాపశున్లు ఎవరో? ఇటువంటి యేలలు వింటూంటే 

మనకూ గొంతుకలుపుడాం అనివిస్తూంటుంది 

చింతమానూ చిలుకాలారా 

చింత వేజ్ జూణలాళరా 

చందమా నమూూవంటి చజానినిరా 

ర్ ముదూలరంగా 
ది 

నందుగాదూ యీమిసేయనురా! 

చిలుకలు౦ కు బం లేగట్ట్ 

చిటుకలూడి మళ్ఫ్ళూదున్నీ 
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మిసీమివడ్డా మొలకబల్లి కే 

క ముద్దులర౦గా 

కలుఫుతీయా మరచి పోతినిళా! 

చిలుకనచ్చీ శసూకోంటి 

చిత్రమైన పందిరిమంచం 

ఇద్దరికీ యిరుకు గుండూ రా 

ర్డీ ముద్దులరంగా 

ఏరిగి అండూ ముక్క-లాయమెనురా! ! 

—బండికట్టుకుపోతున్నాడు రీ చిన్నవాడు = ఎంత 

అందంగా విలుస్తూందో ఈ పాట గమనించండి. 

ఆవు నెద్దు బండీకట్టి 

పరుగు ఢ్వరుగున సోయవాడ 

బండినిలివీ బానలాడారా 

ర్ పెడమెల్ల చిన్నా! 

బండినిలివి వానలా డా రా 

ఆకనమునా అరటిననము 

ధరణిమిొాచా నిమ్మవనము 

నట్టనడుమ బండి భాౌటోయి 

ర్డీ సెడమల్ల చిన్నా! 

బండి బాటలో గొమ్మలాటోయి 

ఉదయగిరీ గట్ల మోడా 

ఉలవ లెండాబోసే పాపా 

ఉలనలకు ఎద్దులొచ్చేనే 

శుద్దులాడా 'పొద్దువో యేచే 



యులపచాలు క్స్? 

ఛభూటనార బండమిద 

చెక్క గొర్లె 'అశ్యా_ మొగడు 

చెక్క-వచ్చి చెంప దగి'వేను 

ఎక్క_డలేని దుఃఖ మొచ్చేనే 

బూటవాొర గట్టూమిోాదా 

వడ్డుదంచే చిన్న పాప 

నానబియ్యం నాకూ బెట్టావా 

మళ్ళిరా రా మలచీఇ శ్రేను! 

= కను నమ్ముకున్న వీయుడా యెను- దగ్గరగావున్నంతవరకూ 

చూడకుండా వుండడం ఎలాగ = అందు'శోఉంశు ఈ ఊరిలో 

యుండూ = పోలే పొరిగూఏ3కివోరా” అని పలుకుతూంది! 

లింగా నిను మరువలేనురా 

చక్కని నామాలకిొండ 

లింగా నిను మరువలేనురా 

ఉంటె ఈ ఊరిలో యు౦డూ 

పోతే పొరుగూరికి పోరా 

చుట్టుపక్క-లా పలెలయుం కే 

చూడకుండా వుండలేను వ Dorm ॥ 

కూలికిపోతే నా శేరారా 

విలిశిఫపో జే నాశేరారా 

సీ జనుము. నేనే కోస్తా 

నా జనుమరా నేనే రోసా 

కోసి అంతా కట్టలు కడతా 

కట్టిన దంతా గూటి శేస్తా 
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శూటిమిోని నె కూకుండ తెడతా 

కూడువండీ సీకే యెణా 

మెర మెరకునీ కన్ను లుచూస్తా 

లింగా నిను మరువళలేనురా 

చక్క-నీ నామూాలకొండ 

లింగా నిను మరువళలేనురా! 

“జ బెదరగొడితె మేసే బడ్డు కాడా అదురుపడి నరిగా! 

పని చెయ్యవుట = మేన త్త వొడుక్కు. నలహో లండిసూంది. 

ము౦ద కేరు దున్ను వాడా 

ముద్దుల మేన త్త కొడకా 

డాప'ుద్దుకు దప్పికాయెనురా 

ఫీ అందగాడా నరసన్న బావా 

నూతికాడా సీలు పెట్టారా ! 

దిబ్బచేరి చూడ చెనూ 

ఊరుముంగిటా ఉల్లి చేనూశా 

కీ అందగాడా నరసన్న బావా 

ఉల్లి కోతకు పీలుష్ర్రులం'పారా 

ఉల్లి తెల్ల మిన మోడా 

ఉల్లి చేను చేయువా డొ 

నాకు కుం చెడు ఉల్లి అంపా'రా 

కీ అందగాడా నరసన్న బావా 

ఉల్ఫీ పులుసూ వండగలనురా! 
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కౌలువవతల అందగాడా 

“సెనర చేనూ దున్నువాడా 

యెడ్డకీ కాసుకు వేయకురా 
కీ అందగాడా నరసన్న బావా 

అట్టు లేస్తే అదుకుపుడాదీ! 

ఒకరిని ఒకరు _పేమించుకోన్నా ర. కనడిసి రారా 

నరసాకు... ఎంత కమ్మగా స్వా గతం పలుకుతూందో. 

"సక్కుమిోదను నన్న నోరూ 

సెంపనా జవ్వాది పూతా 

సొంపుగా సీశెవరు బూసా-రే?? 

చక్కౌా.ని బౌలా 

ఇంపుగా నీకెవరు బూశా శే 

ఇత్తడి జూ న్నెన్ను కొలుతూ 

ఈసినావుల పాలుగొలుతూ 

రాగిమాను పూలుగొలుతబ్బీ 

బంగా రుసామి 

నడిసి రారా నాదు సరసాకూ! 

కుంకనూ కుకు వేరు చేనూ 

దవనమూ దానింటితడి శే 

వంగి రాశా సుంకు తగిలేనీ 

బంగా రుసామి 

తములపాకూ మడునులంచేసీ! 

87) 
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కుటకుట సినుకులోనా 

వుంటిరా డానింటి యెనుక 

దూడ తోత్తువూట వినేరా 

బంగారిసామి 

దుక్కి-పంట నానిపోయే రా! 

గారడిడానింటి వెనుక 

మా విడీకొ మ్మలు "రండూ 

అంద లేదూ పొందలేదూర 

బం౦గారిసామి 

అన్నెకారీ కోడికూసేరా! 

గాజులుండే చేనిమాచా 

కమ్మ కెగ్తిరి చెట్టుపుట్టా 

కమ్మ కెగ్గిర వాసనా కేరా 

బంగారిసామి 

ఉండ తకేదుర యుండనా మనసు! 

అయి తే పైన స్వాగతం పలికిన రెండాకులు ఎక్కువ 
చదివిన పడుచుక త్తి ఈమె. ఉపాయాలను సదుపాయాలను 
(పియుడికి తనే బోధిసూంది __- 

కొ త్త కుండనీరు తీసి 

కోరిన మగవాడు తీపి 

వాడినా 'చెరుకెంత తీపప్సీ 

పెరుమాళ్ళ చిన్నా! 

పదరా బండామపోడానురా! 

నికు సీవారు లేరూ 
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నాకూ నాొవారు లేరూ 

ఏటిగట్టున ఇల్లు కట్టబ్బీ 

వెరుమాళ్ళ చిన్నా 

వరువస్తే కూడబో దాము! 

చెంపనా నంపంగనూ నె 

అంచునా చెంగల మొగ్గ 

వటిజడ్డున ఇల్లు కడచాము 

"పరుమాళ్ళ చీన్నా 

పదరా బండారుపోడానురా! 

ఇ్రావీలోపల బల్లి పలి కే 

బన్న సర మకా కాలుకులూడె 

బిళ్ళలా మొల|కొడు శెగనబ్బీ 
పెరుమాళ్ళ చిన్నా 

ఏరు వ సే ఈదిపోదాము! 

ఆకసాన ఆకుతోట 
యంత్రమధ్యన పూలతోట 
పూలతోటలో బండ్ల బాటమ్మి 

పెరుమాళ్ళ చిన్నీ 
బండ్ల బాటలో మంచిమూ టమ్మి! 

ఇంత ధైర్యం తనుగా తాను యిస్తే - 'వెనుదిరిగే 

మొగాడు ఎవరు! అందులోనూ తను ఎందుకో వటివొడ్డునే 

యిల్లుశడజామంటూంది! 

ఇక్క_డ తాను మునిగింది గంగ తావలచింది రంభ, 

అన్నది = *“కోరినవుగవాడు తీపి తో వినిపిస్తున్నా యి. 
వ అనీ 
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ఈ పాట “చిలుకో  గోరువంకిల మధ్య నడుస్తూంది. 

మొన్యాకు చీరకడతా 

మొగలిరేకులు పెడతా 

నన్నూ వెండ్రాడుతావా - స్ కన్నె గోరా 

నన్నూ పెండ్డాడు తావా! 

ముత్యాల వేరూ పెట్టి 

ముద్దుటుంగరము చెట్టి 

నిన్నే "పెండ్తాడు తానే 

నీ చిన్నీ చిలుకా 

నిన్నే పెళ్ళాడు కాను! 

మల్లెపువ్వులు చుడా 
మొలకూ వజ్ఞాణం పెడతా 

నన్నూ పెళ్ళాడుతావా ఓ కన్నెగోరా 
నన్నూ పెళ్ళాడు తానా 

సుఫున పొడాలుకడగి 

గజ్జలందియలు పడతా 

పచ్చాాకు తాళికడ తా 

నన్నూ సపెండ్తాడుతావా పీ కన్నెగోశా 
నన్నూ పె౦డాడుతానా 

ఏడు ఎవరో న్యాయంతో _ ధర్మ శాస్ర 07౫ పెళ్ళి 

మాటలు కానిచ్చి - పు స్టికడశానంటుహ్న్ డు 
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నిమ్మ చెటూ సోకు చూడూ 
ఢ లట 

నిమ్మ కాయలా సోకు చూశావా! 

దబ్బ చెటు జారిలోనా 
ట్ 

భాటిగానూ పోతున్నా దీ 

దానితోనూ సెగచేశాఐ +! 

ీరోగి మావూ 

చాసితో నూ సెగచేశావా 

మామిడి ఇటూ మాటునున్న 
రు 

మాలవిలవీ నీవే చూసీ 

పళ్ళుయిమ్మనీ సైగచేశావా! 
ఓరోరి నూమా 

పళ్ళు యిమ్మనీ సె గచెశావా! 

అనప్పాదూ అందంచూడు 

అ త్తగారీ సోకుచూడు 

అనపకాయల అందం౦ంచూడు 

ఓరోరి మావా 

పళ్ళలో నే పళ్ళు రాలారోరా 

' ఇతగాడు వదో మోటనరనం చేసినటు కనివీసూంది. 
ళా par. 

అందుకే పళ్ళు రాలాయేమో? ఈ పాట ద్యంద్వభావ 

పూరితం! 
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'పెనర మెట్టా చేసికా డా 

జోరుని చావోయే పాపా 

చేయి తియ్యె మొగము జూతొెము 

ర్డీ ఢింకి జెల్ల 

నకు జాన నాకూ కోపామె! 

గోరింటాకు కొమ్మతగిలి 

కొంగు కొమ్మన తగులూఫోొంపదీ 

మొగలిబేకల ఊయ జేయరా 

ఓరోరి మామా 

'మొగలిశేకలె నన్ను చేశారా! 

రాజసీమను పుట్టించాన 
రాసులంశు మురిసేజాన 

రావె యకదారి వడుళొండలకీ 

నీ ఢింకిబ్యూరి 

కదులపోడాం కంచివే తానికి 

తను వదో వేళావోళంఫోనం నుఖం మూసుకుంది- 

ఆలా మూసుకోడం తనకు కోపంగావుంది. ఎంతటి ఆటలో 

మునిగున్నా - చేవుడూ భక్తి మరునలేని ఈ హృదయం 
చూడండీ === 

ర్డీ వాలుకన్ను ల మువ్వ వెంకటస్వామి 

నిన్ను చను విడువజాల'రా 

ఇంటిముంగల ఇనుపరోలు 

సీతిలో శామంతిరోక'లి 



యేలపడాలు 295 

దంచిదంచి నీవంక చూసి తె 

ధరణిమోాజా కాలు నిలువ వెంకటస్వామి 

నిన్ను నేనూ మరువజాల రా! 

ర్డీ వాలుకన్నులా మువ్వ వెంకటస్వామి 

నిన్ను నేనూ విడువజాలరా! 

ఉంే ఈ ఊళ్ళ వు౦డూ 

పోతే పొరుగు బేశం వెళ్ళి 

సుట్టుపట్ల వములనవున్నా 

చూడక నామనసుండ వెంఠటస్వామి 

నిన్ను చేను మరువజాలరా 

ర్త వాలుకన్నులా మువ్వ వెంకటస్వామి 

నిన్ను "నేనూ విశువజాల'రా! 

ఎ రసెరువు వాలుగుముక్క లు 

గోలకొండ గుల్ల సింతపండు 

ఆవాలు ధనియాలు వేసి వండితే 

ఆ వాసనకి సుట్టుతిరి ౫ యెంకటిస్యామి 

నిన్ను నేను మగువజాలరా! 

స్రీ భాలుకన్ను ల మువ్య వెంకటస్వామి 

నిన్ను చేను మరువజాల రా! 

ఓ అందకాడ నా రకోజెకాడ 

నందెకాడను గోడదూకి 

తొంగిమాడ గడవిడా యను 

నిన్ను చేను మకువగజాల'రా! 
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ఓ వాలుగన్నులా మువ్వ వెంకటస్వామి 

నిన్ను నేను మరువ లేనురా 

ఈ మువ్వ వెంకటన్యామిలా గే “పోలీసు వెంకటసామి 
కూడా ఒకడున్నాడు, | 

ఓ, * “రాళ్ళగమ్మలా 

పోలీసాంక టసొమి 

నిన్ను చేను మరువజాలరా 

ఓ పోలీసెంకటసామి 
సన్ను నేను వురువజాలరా! 

ఉంకు ఈడారిలో వుండూ 

పోతే పొరుగూరికి పోరా 

కోముటాయనా కొటుకా డా 

కొ _తకోకా యిచ్చినపుడూ 

మడతలన్నీ యిప్పిచూస్పై 

మనసునీశరై పరుగులేసెనురా 

ఓ పోలీసెంకటసామి 
నిన్ను నేను మరువలేనురా 
ఇంటిముందర యినుపరోలూ 

వేతిలో చావుంతిరోకలి 

దంచునపుడు నిన్ను చూ స్టే 

ధరణిమోడా కాలు నిలువదురా 

పోలీసాంకటసొమి 

నిన్ను నేను మరువజాలకా 

4 
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ఫుటినింట వున్న యువతి అ డింటికి వెళ్ళక తప్పుదు. 
a) అయావీ 

అలా వెడుతూంళు అంతదాకా కలిసి తిరిగిన (వియుడు 

దూరనువుతున్నా డే అనే బాధ - అలా వెళ్ళిపోతూ కబురు 

చెబుతూంది: 

శర) 

ఒండుకోను ఒడుపలె 
Ge ౧m 

పండుకోను పలెసెనువు 
గా 

ఒలకుంళకు నెల్ల ప ల్లెయ్యా 
మన అం 0 

దయగల సామి 

శేషు పయనామాని చెల్పారా! 

ముస్ట్వ కాకర సెట్టుకాడ 

ముద్దుముద్దూ గలసిపో యేరా 

యగ ల్ల పామి 

శేప్రు పయనామాని చెల్పారా! 

కాన రాని గట్టుమాడా 

కమ్ము గెగ్గర సెట్టుకాడ 

కారణాలూ సెల్లి పోయిరా 

దయగల్ల సామి 

శేప్రు పయనామాని దెల్చారా! 

నిళ్ళులారా నిమ్మలా రా 

నిత్య బూసిన మల్లెలారా 

నీళ్ళ గొౌచ్చిన నిళ్ళగన్నో యి 
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దయగల్ల సామి 

శేప్రు సయనామాని దెల్చారొ ! 

అ శ్రీంటికి చెడుతున్నా నని 
జయగల సామిచేత కబురు 

అందించడమో? లేక -శీవు మూ టొముళ్లే గట్టి వ
ెళ్ళిపోదాం 

అని కబురో! 

లన్గోపిల్ల = చిన్న వాడు మధ్యన జరిగిన నంభావణ 

ఇది 
ఉసల్ల నల్ల మబ్బునుండి 

లగ్లోపిల్లా 

అదె వ్ కెల్ల తేల్ల చందుడొ్చ్చ్చే 
» 

అల్లి బిల్లి గొట్టి గెచూడు 
0) 

అదో 'చరేడు క్రింద జూడు 
» 

చల్ల నైన చలము జూడు » 

సలేడు ఖు సీడలోన 
00 

ఏ చారెడేసి కళ్ళచూపు 
0) 

మాేశేడు నీడలోన 
09 

ఏ భాశరెడంత జడను జూపు » 

బండా పున్నమనాడు 
0) 

పండూ వెన్నెలగా చే 

చిన్నారి చిన్న దాన 
» 

నౌ కన్ను పండువ సీయరా
బె 09 

ఫొన్నపూలు ఏరి తెచ్చి 0) 

స్స చిన్న చేత నియ్యరాదే 
0) 

అందమైన ఏదు మోము 01 

ఆ చందురుడ్ని వీడించే 09 
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తెల్లజొన్నరొక్షై జేసె లగ్లోవీల్లా 

మంచి “వెన్న బూసి వెంటవేవె 19 

పలెదరి తోటకాడ 0 

మంచి తెల్ల మల్లిపూ మ కేవ 

నా చేను పండిపో యె 0) 

ఇంక సీ చేను పండడాయె 99 

చేనుచేను గలసినట్టు (0 

మేను మేను కలపరాద! 0) 

అని చిన్నోడు అంటుం శే లగ్లోపిల్ల నమాధానం అంది 

సూంది : 
బబుల్ 

“కరునూట లాడబోకు పిల్ల వాడూ! 

నో వారునచ్చిచూసారు 33 

కాకునుబ్బు లొచ్చినాయి 03 

నాకు చారిచూవు లేచివచ్చి » 

క కకికీ చీకబ్లుకమ్మి 9 
“మట. 

చిటుకువొటుకు వానజూడు 0 

అటకమాద వీడక లన్ని (0 

ఆ అటకమిాదె వుండిపోయ 3 

గుడి సె మంచ శకెళుదాను 39 

చూడు తడిసి వణుకుళాను 3 

తను ఆ మాటకు సమాధానం౦ యిస్తూన్నాడుః 

ఏ చేను గుడిసొనుంచె లగ్లోపిల్లా 

నా చేను ఒట్టిమం చె. 09 
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తెప్పమోా ద కేప్పవ చ్చ 
- + 

'తెప్పతోటి చినుకులా చ్చ 

అంగటో మున్నాగొన్న 
ఉన్ 

క్రొ త్ర గొంగడన్న కప్పుకో వె 

దగ్గరికి రారాదె 

నీవు సిగ్గువడితె తడుసావు 
కాన వెలిసి వెన్నెలొచ్చ 

మనం౦తాన మాడినట్టులా యె 

బట్టలన్ని తడిసి పోయె 
లు 

చేను పట్టుకోక తెచ్చుకుంట 

స్వ పట్టు కోక తెచ్చుకుంకు 

చేను పట్టంచు ధోతిగడత 

లగమున నునసుతోటి 
౧a 

నున౦ లగ్గమై జే భాగసం౦ండు 

ఊకగుప తె విడిచిపెటి 
ణా ల 

ఈ వూరుబెట లగ్ష మెంది 

బాజా బజంతీ చేవి 

వొంచి మోూజుమోద నవ్య డేది 

కులము కులము కలిసినాక 

ఈ పొలముగాడ తొందేరేీమి 

లగోవీలా 
౧0 ౧౧ 

క్ి 

89 

పాత పరిచయసుజే ఈ చావ. ఫొ తకోరిక్షలా పచ్చ 
aw. pr. ] na) 

బొట్టు పొడిపించడం = అదిచూసి తను ముగియడం! 

పచ్చబొట్టు కొ డిపించుణా నొ 

పావలా ఆరిచ్చీ 
యు 
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పానివీించూ బావా 

పచ్చ బొట్టూ పొడిపించు బావా! 

కొండమిద చేముడంట 

గుడిలోనీ చేముడంట 

ఊదు మోరి యింకియెనుక 

యర బొటు పెటుకొని 
బు అ 

కోొమటోరి యింటియెనుక 

కొకలన్ని కటు కోని 
ee 

సిన్న విలవాని శవా! 

కోశకే బాగుండాలి భావా! 

చుక్క ఫొడివించు బావా 
చుక్క. బాగుండాలి బావా! 

పచ్చబొట్లు పొడిపించు జావా 
ఆట 

వాొవలా అరి చి 
(య = 

పొడిపించు పౌొవా! 

పచ+*బొటు పొడిపించు భాసా! 
ఆలు 

సాభారణంగా లంకలలోను, మెట్టప దేశాలలోను, 

అడవి పబేశ గామా ల పరినళాలలోను. పడుచులు వ పుల్లల 

కోగమనో “కూఫ్రి”లకు వెళ్ళడం, వ పేడకనో వెళ్ళడం _- 
తోటకూరా, నోంగూ రా చెచ్చుకుని అమ్ముకుందామని 

వెకుతూ౦డడం పరిపాటి. ఈ నమయంలో ఒంటరిగా కను 

సించే పడుచులను చెటకా రం వేయడమూ ఈ వాటల ద్యాశా 

పరిపాటిగా చే కనుపిస్తూంది. 
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సోంగూరకని గరువుమిో దకు వెళ్ళి ఒళ్లు అంతె ఖరాబు 

చేసుకుని ఆ అనుభవాలను ఆఖరున తలుచుకుంటూంది: 

చే నెరక్క వోతినే గోంగూరకు 

చే నవరితోను చెప్పకుండ 0) 
ఆ గరువుమోద కెల్సినే 00 

పరువృతక్కుువ నాళొడుకె 9) 

నెత్తీ మోతలమారి 09 

అతగారు చూడకుండ 09 

కొత్తదైన తేఅంచుచీర 93 

కుచ్చుళ్ళుపోసి కట్టి 99 

గ్గు క్రముగ రయిక తొడిగి 99 

సె _త్రీమోాద గం చెట్టి 03 

నోరె త్త్చెబతె సిగ్గుచేటు 0) 

పి తనొల ఇళితెచ్ 0 

దవ రం రలనుంకి 9 

తొంగితొంగి మూశౌెడు 00 

నుంచున్నా ననుచుూాసి 3 

మాసం మెలి పెట్టినాడు 9 

పనసడార పెట్టంటు 9 

చెనా బడబోయా డె 9 

లంచ మిదిగొ నన్నాడు 99 

నన్ను లాలనచేశాణె 09 

నోశె తిచెవి తె సిసచేటు 03 
వతి ౧ 
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తమకు అంగీకార మైండా ని _క్రిన పూజించే పల్లెజన౦ 

యిషంలేడా పాతాళానికి దొక్కు తుంది. మొ త్తంమోాద 
వ 

ఏీడనడో చాలా రభస చేసినట్టున్నాడు. అందులోనూ పెళ్లీ 

అయిందట ౬ మరి కష్టంగా వృుండదూ అ త్తగారున్న కోడ 

లికి. ఒళ్ళు తెలియని పొగరుతనానికి ఈపాట ఒకసాత్యుం! 

ఈ నోంగూరపొశ1కు యింకోలాకూడా విననాతుంది: 

నే నెల కెల కెలిన న్ను గోంగూరకి 
mM nM వానో 

మాయదారి నాకొడుకు న 

నన్ను పాకచుట్టు తిప్పాడె )9 

పాకలోకి లాగాడె 0) 

కొం గుబట్టి లాగా జె 09 

రయిక ముడీయిప్పాడెే 0) 

మాయదారి నాకొడుకు 0) 

నన్ను మాయ జేసి ముంచాడె 0) 

ఒశేపాటను - కొంచం తేడాలో అక్క డక్క_డి = 

యిటువంటి చార్భాగ్యుల నానూలచేర్చి పాడుకోడంకూ డా 

కద్దు! 

ఒంటరిగా కనువీంచింది పిల్ల! దాని ఒంటినీ, బట్లనీ, 

కట్టునూ ఎలా వర్గించి కవ్విస్తున్నాడో చూడండి ; 

కాటు కట్టిందిరా పిల. వలో డొముకులాడి 

కమలా లెట్టిందిరా 0? 

గాజూ లేసిందిరా 9 

సూపూ నూసిందిరా 20 

చరఫూ చరిచిందిరా 3 
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"చంకడజుక బాడీని నలో డొముకులాడి 

ఇాగా వసిందిరా 09 

పాటూ పెట్టందిరా 93 

ఇనేకూ లో యి౦దిరా 00 

అందరివీ చూసి పిల )9 

అదిరీ పోయిందిరా 2 

ఈ తరహా “కొ యో్య్యూడు' వాట నా చిన్న తనంలో 

విన్నట్లుంది. దీవిని పరికి సే ఈమధ్య లో అనేక చరణాలు 

కలుపుకుని వినిపించే పాటా యిది అని అనుమానం. 

చుక్కల కోకా కట్టుకోని 
చుట్టూగోడు కైకా పొడిని 

బుర నున్నగ 'దువ్యూకోని 
బొట్టూ కాటుక బెట్టు కోని 

నోటికి చుట్టా వెట్టూకోని 

నోటుగాను నడుచుకొంటు 

చక్క-_దనమె చూసుకొెంటు 

ఎక్కడి కెలవు చిట్టమ్మం శె 

= ఆ - పుల్లలశకెడను కొయ్యాశాే 
ర య్యా కొ య్య్యూడా 

రీ రయ్య్యో కొ య్యోోడా! 

కూలీ జనంలో సింగాగించుకుని పయనవమువడంతో 
పాటు చుట్టకాల్బడం ఆచారం = అలవాటుగా కనివీసుంది. 

అటువంటి హారిక రా లే ఈ చిట్టమ్మ నోటిలో చుట్ట పెట్టు 

శని వెళ్ళింది. ' | 



యే ల 

లలి 

పటాలు 

కర చేత పట్టుకోని 

కిరు చెప్పులు తొడుకొ్కాని 

కాయపంచలు కట్టుకొని 

వక్క_లాకులు వేసుకోని 

ఎక్క-డికెలావు కొయ్యోడంశే 

- పోలేరమ్మా మనసురక లమోాడికీ 

నాగాకుకేె లిని చిట్టిమ్మి 

స్త్రీ లమ్మ్మా-చిట్టిమ్మూూ 

చీటికి మాటికి చికైమ్మ౦టూ 

చృిప్థమ్నున్నా నడీదిలోసూ 
రు 

చిన జౌబుంటడు “పెదబౌబురిటడు 

కరణాలుంటరు కాపులుంటరు 

చిప్పైన్నూని విలువకురో 

ఓరయ్యో కొయ్యాడ! 

చే కుందనాయుడి కూతిర్నో 

రయ జా కొ య్య్యోడ!! 

అబ్బో అబ్బో అలాగునై తే 

కురసాకురసా ముక్క-_లిపీటా 

లమ చిశ్రైమ్మో! 
3 లు 

చే మద్దప్పయ్య మనవడ్నే 

లమ్మో చిప్టిమ్మో!! 
౬ 
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ఈ చిక్టెమ్మి నాలుగు ఆకాలు చదివి=చిన్నో డీనీ, పెద్దో 

డిసీ బుట్టలో వేసుకున్న చానిలా గుంది. కొతగా పలుక 

రించవచ్చిన కొయ్యోడిని ఇగామంలో కొంచం ఘటికుడు 
కాబోసు నేనుకుందన్నా యుడి కూచురినని 'బెదిరిస్తూం కే అంత 

ఘుట్రికుడును కాబోసును = చేను+మద్దెప్పనాయుడు మనవడినని 

కం కెసవాలిస్తున్నా డు. గుడిని మింగేపాళ్లు ఒకరైతే గుడిలో 

లింగా న్నే మ్రింగేవారొకరు. ఒంటిమిోాదిన గలనూ,న గలకుమించి 

తీర్చినట్లు తనకుకనుపిం చే ఆఅవయనాలనూ వర్ణిస్తు సు న్నాడు-ఈ 

తరహా పాటలకి ఈ దేశి వాజ్మయంలో ఫోరవలేదు.. 

ఎగర మోల్ ' భ_రమ్మా 

నిన్నే తల్లి కన్నే 

గరమ్మో గైరమ్మూూ! 

నీ ముక్కెంత చక్క_నే గైరమ్మా గైరమ్మా 

స్ ముక్కె-౦త న త్తెంత 

పీ నడుమెంత చక్క నే. 

ని వడ్డాణ మెంతంద మే 

కాలెంత చక్క-నే 

ని కాలీఅంచెలంత అందమే 

నీఒ ళ్ళెంత చక్క_నే 

న్స్ ఒళ్ళుమోదినగ లెంత అందమే 

స్ కశ్షంత చక్క_నే 

ఫి కళ్ళ'కాటు కంత అందమే 

39 

3 

93 

53 
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పొరుగింటి పుల్లకూర చాలా రుచిగా -కనుపిస్తుంది. చివ 

రకు మొహం మొత్తుతుంది. అప్పుడు ఇతగాడికి ఈ అండాలు 

కనువించవు పాములూ జెనెలుగా శనిపిసాయి- 
యుద్ధం రోజులలోచాలాచవోట్ల సిపాయిబొవల రంగు 

రంగుదుస్తులకూ, సిపాయిమావమల టక్కు_టక్కు- అండాలకు 

మాటలకూ లొంగి మోనపోయి నమ్ముకొన్న వాడిని మరచి 
తాత్కాలికంగా మాట నమ్ముకుని-మురిసి పోయిన వా ళృంత 

మందో వున్నారు. రాజును చూసినమిో దట మొగుణ్ని చూ స్తే 
మెత్తబుద్ధి వేసినదన్నట్లు అలాటి సిపాయిబావతో స్నేనాం 
చేసి.అతను పెట్టిన వస్తువులను తల్చుకుని .పాత "అనుభవాలను 
కొ తజాపకాలుగా వళ వేసుకుంటూాంది. 

క 5 (౧ 

సిపాయి కోవా 

సిరికన్నేసీ 

వురలీపోనావా! 

ఆనాడు నీ వెట్టావ్ 

అందమైన దుద్దులూ 

లో లకులూా 

అవి సెక్కిశళ్ళ పై జారి 

నల గసూగుతుం జను 
గ) 

జలూజలున ఒళ్ళు 
(౧ గొ 

సెమ్మగిల్లిందోయి?! 
“కుట్. 

కల గాదోయీ 

గి వాయిటోవా 
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సిరిక న్నే సి 

మరలీపోనావా! 

ఆనాడు సీవేసిన మొలక 

ఈనాడు పెద్దదాయె 

ఫువుపూసి కాయ 
కాసిందో యూ! 

సిపొయిటౌెనా 

సిరికన్నేసి 

మరలీపోనానా! 

పావం అమాయకురాలు, సిపొయిబావ ధర్మమా అనీ 

ఒక పాపకూడాను! ఆనకొచి* ములుమోదపడా ములొచి 
జీ గా Gs మ్ బి 

ఆకుమిో దపడ్డ- ఆకు శేకదూ దెబ్బ! 

ఎంతసేపూ ఫురుషునిచే తప్పుగా కనిపించుతుంది. 

కాని యుసకుణ్ని కవ్వించి - మురిపించి _ లోబర్చుకోొశే స్త్రీ 
లెంతమంది బేకు?అందుకు ఈ పాళే సాత్యుం : 

గాజులుండే సేతిలోన 

గంధపొడి పూతవూసి 

పీధిఏీధులు 

పలువరింవా ఈా | 

కీ యుకుకలీ 

ఏద్ధివధులు 

పలువరిరచరా! 
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శావిలో బచ్చలికూర 

శనితో చెంచలీకార 

ఊాెంపకూ నంసెంగనూ నెరా 

ఓ యెరకలీ 

ఇంపకూ నంపెంగనూ నరా! 

నూగునూగు సూన మోడ 

నూగు చెట్ల కాపఏలోడ 

పరగబచేనీ బాట తెలుప్రుమురా! 
ఓ యెకుకనీ 

పరగగచేసి బాట 

వెలుప్రమురా! 

కూడు పెడతా తినిపోరా 

కూడవసా తీసుకుపోరా 

ముళ్ళు లేన మొల్ల కిందికీ 
కీ యెకసుకలీ! 

ముద్దులాడి నన్ను పంపారా! 

ఈతమానూ ఇల్లు కాదూ 

"తాటిమానూ తావుకాదూ 

తగరమూ బంగారుకాదూర |! 

కీ యెకుకలీ 

తగులుగున్నోడు మొగుడుకాదురా ! 

రీ యెరుక లీ 

తగులుకున్నోడు మొుగుడుకా దురా! 



ఈమెకు చాలా విషయాలు తెలుసునులాగపంది. “ఈగ 

పూను ఇల్లు కాదనీ తెలుసును, 'తగులుకున్న వాడు మొగుడు 

కాదనీ వెలుసును - 'తెలునుండే.పలువరిస్తూంది. 

తనతో లేచిరమ ని పోత్సహిస్తున్నా డు యావ్యన౦లో 
న్న పడుచుని. 

చక్కనిగుంట 

నరననుకూచుంట 

నా యెంట'రా యె 

చక్కా-నిగుంట! 

సినిమా చూపెడత 

చేతిమిరాయి కొనిపెడత 

వతంట లేకపోతె 

నాయం౦టరాయె 

చక్కొ-నిగుంటా! 

సినిమా చూద్దామన్న “అభిలాపనమూ లంగాను, చేతి 

ఎుఠళాయి' పొట్లాలు రుచిమురగడం మూలంగాను లంగా 

సడ్డలు పొందడండ్య్వాశాను - లొంగి బోాపడే అమాయక 

స్భాదయాలు లేకపో లేదు. 

ఈపాటలా శే యింకోటికూ డావుంది. 

“వక్కనిగసుంటా 

రాయ నాయెం౦ంట 

చరక గిర 
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భి చేసుకుంట 

గురాన్నెక్కి-సా 

కూడాచేనొస్తా' 

స కున డఊరరిత " 

సెదిరిగీ వత్తాము 

“శేకులానగుంటా నిన్న౦టా 

నిన్నే. పెళౌ ఇడ తౌనంటా 

నాకునీకు డోడంటా 

నాశేమి పెట్టకు తంటా! 

చేపలబుటా చంక నెటి 
రు ట 

నంబెడుపూనలు మెళో ఇ బెట్టి! 

పనందుగ బండార ౦0క చీరనుగటి 
“ళ. A) 

పచ్చలరనికా తోడగ బెటి! 
లు 

వెనుకబడిన కులాలలోఎమాల, మాదిగ మొదలగు 

జాతులలో వివాహానికి పెళ్ళికూతురు గ్యురా న్నెక్కి- లే పెళ్ళి 
కోడుకు నడుస్తూ ఊరశళేగడం అఆభారం,. ఆ నసంపడాయా 

నికి నంబంధించినవాజే ఈ సెళ్ళికొడుకనుకుంటా =-“గ్నురా 

న్నెక్సిస్తా కూడానేనొస్తా గిర్రున ఊరంత సై తిరిగొస్తా” 
ననీ అంటున్నాడు, 

ఈ పల్తెపాటలలో 'గొప్ప విషయం ఒకటి ముఖ్యంగా 
ట్. 

మనకు కనువీంచేడి. మన పాత ఆచారాలూ, నమ్మకాలూ, 

కట్టు బాట్లు, చరితలూం (గహించడాసికీ చాలావీలు ఆ యాం 
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మండలాలలో జరిగిన చిన్న చిన్న సంఘటనలుకూడా కధల్లా 

ఈపాటల్లో అల్ల బడీ మనకు వినబడడంకూడా కద్దు, 7 

ఈ “నాయుడు” చాలా ధెర్భ్టంచేసి, ఎంతమందినో 

మసిబూాసి మా రేీడుకొయ చేసినట్టు కనిపించేలా “నాయుకో 

రింటికాడి వంటిపాటలు అనేకం వినబడుతున్నాయి! కాని, 

ఈపాటలో నాయుడ్నే మసిచెసి-మైకంలో మక్కె_క్కిం౦చి, 

దాలా నంపాదించినట్లుగా వుంది. ఇటువంటి మం౧|త్రముగ్గుల్ని 

చేయగలిగిన సానుల చేతుల్లో ఎంతమంది నాయుడులాంటి 

వాళ్ళు సాహో అయ్యారో? 

నాయుడొళ్ళింటికాడ 

నలల ల్లతుమ్మ చెట్టుకాడ 

నొయుడేమన్నా డేసిల్లా? అబ్బ 

ఎంతవింత గున్నా డే పీలా! 
లొ 

నాయుశోళ్ళింటికాడ 

నల్లతుమ్మ జెటుకాడ 
గ ౬ 

నాలుగురూపాయలిసానన్నా బె-అబ్బ 

నౌ గుండెరుల్లుమన్న చే లమ్మాా; 

కోమటోరింటికాడ 

గున్న మామిడి జెటుకాడ 
a) 

కోరికో శేమన్నా డె కిలా! 
౧౧ 

కోమటోరింటికాడ 

కొట్టూబజారుకాడ 
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కోరి కోరి రమ్నన్నాడమ్మిి = అబ్బ 

నా గుంజె బజేల్ మన్నాటె లమ! 

కరణంగా రింటికాడ 

కన్నె మామిడి గున్న (క్రింద 

కాసుల పేరిస్తానన్నా డమ్మి! 
ఎవి క 

మునసబుగారింటికాడ 

ముందల దరవాజుకాడ 

అత డేమన్నా డె పిల్లా! 

ముననబుగారింటికాడ 

ముందల దరవాజులోన 

ముక్కు-పుడక లిస్తానన్నాడమ్మి! 

మాలపలి శ్రూముకాడ 

మల్లెపువ్వుల తోటకాడ 

చాలుడేమన్నాాడే పిల్లా! 

సూలపల్ళి తూముకాడ 

మ ల్లెపువ్వుల పందిరి| కింద 

మల్లీ మలి రమ్మన్నాడమ్మో.-అబ్బ 

నాగుండె రుల్లుమన్నా బె లమ్మి ! 

(కిందనున్న కడియూలు 

మాదన పానవనడాలు 

నె ల్తిమోద నాగరము 

ఏదేవుడిచ్చాడె పిల్లా? 

40) 
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కడియాలు కామరాజు 

వావడొలు పాపయ్య 

నాగరము నాగరాజు 

నన్ను కోరి కోరి యిచ్చేరమ్మ _ అబ్బ 

నాగుండె రుల్లువమున్నా చే లమ్మోో! 

ముంతంత ఫొప్పుమోద 

మూడూచేెమంతిపూలు 

ఏరాజు పెబ్బాడమ్మా = అబ్బ 
లు 

ఎంత చక్క-గున్నావలమో : 

చామంతి పువ్వులూ 
చెంగాలోనా బెట్టి = నన్ను 

కోరికోరి పిలచాడే నాయుడూ - అబ్బ 

గుండె యల్లు మాన్నా చె లమ్మో! శ 

> కాళ్ళకరా కడియాలు 

(వేళ్ళకూ మక్షైలూ 

నాయుడెప్పుడిచ్చాడె పిల్లా 1 

శాసులపేరు వేసుకోని 

తాలువగట్టున వెళ్ళుతుంయె 

కాని పటుబటాడే నాయుడూ = అబ్బ 
టు | సర 

నాగుండె రులు మన్నా బే లవి్మ్మా! 
(౧ 

౬ఇజే పాటను ఓ గారడివాడు' యిలా పాడుతున్నాడు 

టర ల. ల దం నన లలల రాలా? 
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నాయుడోరింటి కాడ 

నల్లతుమ్మ చెట్టు కాడ 

నాయుడేమన్నా డే పిల్లా జా నిన్ను 

నాయుడే మన్నాడే పిల్లా! 

నాయువోరి తోటకాడ 

నల తుమ చెటుకాడ 
౧ 6ఎ 

నాయెంటాపడ్డాడురోయన్నా! 

గలగల గాజులూ 

వడొచ్చినాయి రకు 

ఫుల్ల లేరబొంకు తావ _ నువ్వూ 

చానలకీ పోలేదా పిల్లా! 

పాటకపుజనం ఎక్కువగా మాము, బావ వరునలను 

వాడుతూం౦ంటుంది. సంతలో మావయ్యా, తీర్థాలలో 

చావలూ వీరికి చాలమందికనుపీంచి పలుకరిసారు. అటువంటి 

సంతలో శావలకు బంధువే ఈ బౌవః 

శుక్రవారం నంతలోన 

బావయ్య బావయ్యా! 

చుట్లమోాద తోక్కి.నావు 

బావయ్య బావయ్యా 

నువ్వు తోొక్కి-నందు శేడ్య లేదు 

బావయ్యా వయ్య 
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సీకాలునొప్పీ శేజ్చాను 

బావయ్యా లావ యో 

ఆదివారం సంతలోన 

బావయ్యా జావయ్యోో 

అంది అంది గుద్దినావు 
బావయ్యా బావయ్యా 

నీవు గుద్దినందు శేడ్య లేదు 

బావయ్యా చావయ్యో 

నీ గు త్రినొప్పి "కేజ్చాను. 

బావయ్యా బావయ్యా 

బుధవారం నంతలోన 

బావయ్యా బావయ్య 

బుగ్గలట్టుకు కరిసేవు 

బావయ్యా బావయ్యా 

నువు కరిచినందు శేడ్య లేదు 

బావయ్య బావయ్యా 

సీ పంటినొప్పి కేడ్చాను 

చావయ్యోో బావయ్య! 

ఈ సంత జనానికి - చుట్టూ చూస్తూన్నారన్, 

(పక్కువారు చూసి నవ్వు తారని సిగువుండదు. కట్టుకున్న 

దాన్ని పబ్లీక్కు-గా గుద్ద డానికి, ఉంచుకున్న దాన్ని నంతలో 

గుద్దడానికీ వెనుశాడరు - వారిలో మార్చు వనాటికో-? 
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పాపం చావను తను (పేమి౦చింది = నమ్మింది! 

గాఢంగా నమ్మింది! ! అయినా సంతేలో గుద్దాడు, 

కొట్టాడు = కరచాడు. అయినా తను వమనదు బావని 

పైగా తనను కొట్టడంలో బావకు వం నొప్పి కలిగిందోనని 

మరీ, వడుస్తుండి అనూయకురాలు! ఎంత నిర్మల హృద 

యమో? 









ఫవజవ పాటలు ఎన్నో రకాలు. ఆ పడనలశేవు -_ 

ఆ ఎగురతూన్న తెరిచాపల వరుసలు, నరం౦ంగుల హాడావిడి 

కూలిజనం కోలావాలం౦ = గంగమ్మ గలగలలు _, గౌల్లర్భు 

పశపకలు (పయాణికుల పరుగులు. 

పడవ సరంగులు తము నీటి పయాణంలోనే, ఆ పడన 

మోదనే ఆగాలిలో, ఆ జోరులో, ఆ నీటి కెరటాల ఒడి 

లోనే శ్రమను మరచి, వెన్నెల వెలుగుల (సయాణాల్లో 

శృంగారమయ మైన పాటలు పాడుకుంటూ సునాయాసంగా 

బరువునూ, పడవనూ ముందుకు నెట్టుకు పోతారు. ఎన్ని 

పాటలు - ఎన్ని అర్థాలు ఏటిలో _ ఎన్ని పజాలు 

అందులో అబే వారి అనందం - అడే వారి స్వర్గ నీకు! 

శీ1) 



పెళ్ళికూతురు చూడు 

జుహు పెద్దమసిమి. రా 

చూసిరమ్మంశేను 

వశేసుకొచ్చిందిరా 

గంగమ్మ గౌరమ్మ 

దండాలు మాతిల్లి 

కొలుపులు మాతల్లి 

కొండలో మాతలి 
౧౧ ౧౧ 

దిగిరానె మాకేల 

దండాలు యివినోను 

దండాలు గంగమ్మ 

కన్నేసి కనిషెటు 
లు 

వమూాతలి కసిపెటు 
౧౧ లు 

_ఆ “హైలేసా” “వలేలో” “హన్యారి వన్య ఊక 
పదాలు. ఎంత బరువైనా ఈ “ఊతపజాలి ఊపులో నెట్లుక 

' 
న 

పో సాం౦ది. 

హై లేసో హవాగరి హవ్వ 

లాగరోరీ లంగరు (_తాడూ 

ఫీకదోర్ పిల్లాడిజుత్తూ 

జం'బె చే జోతులంగరు 

లాగరోరీ లంగరు తాడూ! 

మవాడు నెల్లా ముండాపోరు 

ఆరునెల్లా 'జన్మాలై ను 

'"ఏక్క-శానవీ వడవామిదా 
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సెప్పశరాసీ దుఃఖ మొచ్చే 

మాలేసో హావ్యారి హవ్వ! 

ప్తాలేసో హవ్యారి హవ్వ 

జీవిత రవాశ్యాలు ఎన్నో ఈ పాటల్లో వినిపిస్తాయి. 

ఈ కింది పడవపాటలో ఆ హుందా కొనండి. 

చేలను నమ్బి] వీ వేలో 

చెట్టూవున్నది హై లేసా 

చెట్టును నమ్మి వ'వేలో 

కొమ్మావున్నది పాలేసా! 

కొమ్మను నమో వవేతో 

రెమ్మావున్నది హై లేసా 

రమ్మను నమ్మా వఏలేలతో 

అమ్మావున్నది హాలేసా! 

అమ్మిని నమ్మా వేలో 

పువ్ర్యూవున్నది హెలేసా! 

పువుషను నమ్మా వేలో 

పించేవున్నది హైలేసా! 

వీంచెను నమ్మా వ బేలో 

కాయావున్నది హైలేసా 

కాయనునమ్మి వ చేలో 

పండువున్నది హై లేసా! 

పరిడునునమి ఏ లేలో 
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నన్నునుమ్ని వవేలో 

ఏకాకిగా బతుకు దుర్భురమనీ, ఒకర్ని ఒకరు అను 

రం చుకుని ఒకరికి ఒకరు నహోయపడుతూ = చెట్టూ "సలా 

లాగ, పూమవాకాయాలాగ ఆ ఆడ మగా జీవితాలు 

కుటుం౦ంబోలు - (ప్రజలు ఎ పపంచం = హొనసాగా లి అన్న 

దివ్యసం దేశాన్ని వినిపించడంబేదూ యిందులో? 

వలియాలా వలియాలా 

వలియాలా ఏలి మాలా 

జోరుసెయ్యి అయిలెసా 

బారుసెయ్యి అయిలెసా! 

ఆ ములపట్టు అయి లెనో 

*+లకటు అయి లెసో 
౧౧6 

అద్దిర బాబు అయిలెనా 

అక్కడ పట్టు అయిలెసో! 

సాపసుట్టి అయి లెసొ 

సంక నెట్టి అయి లెసా 

నసందవమూ వు అయి'టెనొ 

సక్క_౦గా అయిలెపా! 

జోరుసెయ్యి అయి"లెసొా 

చారుసెయ్యి అయి'ెసా ! 

సన్న జాజి అయి లెసా 
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సీరకట్టి అయి 'లెసొ 

వాన్నపూలు అయి అసొ 

కొప్పు నెట్టు అయి లెనా 

సిన్నదొచ్చి అయి లెసా! 

కన్నుగీసె అయి లసా 

నన్న జాజి, నసందనమూావు, కొప్పు నిండిడాలటూ, జాన 

పదకవితల్లో నర్వసాధారణాలు. చిన్నదొచ్చి కన్ను గీకిం 

డట = మరి చిన్నవాడు వంచేశాడో. చూడండి = ఒంట 

రగా పడుచు కనువించేసరికి యువకుని మనసు వవిధంగా 

ఫొంశుగా పలుకుతూ కవ్విస్తూందో: 

వలూ నెళ్ళిందొక చిలుక డాని 

ఎగకోకమోద నా మనసు _- హెయ్ 1వ! 
ఒంగో లెళ్ళిందొక చిలుకా దాని 

ఒంపుదూఫుమిోాద నామనసు వ్! 

ముదునూ రెళ్ళంనొక చిలుక దాని 

ముక్కు_పుడకమిద నామనసు ॥వ॥ 

రంగూ నెళ్ళందొక చిలుశ డాని 

రపిక సాంపుమిోద నామనసు వ్! 

కాకినాడెళ్ళిందొక చిలుక చాని 

కంటి నిరుప్రమోఃద నామనసు వ | 

ఇలా ఒంటిని, కంటిని. బట్టన్ కట్టునీ వరి ంచి కవ్వించే 

కవితలు చాలా ఒశేమాదిరివి కనుపిస్తాయి వీటిలో | 

కొంచం ఊపు. ఊతం కలిగి రయ్ మని వీచే జోరు గాలి 
లాగా వినిపించేపాటల్లోదే- ఈ సడవనందడి పాట పరికించండి. 
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వీరీ కీ పలవమవావూ 

పడ వాపు పడివావు పలైమావమా 

వడవొడు కటించు పౌనూూ వా 

పచ్చీ చాపలగంప పళెమామా 

బరువూగా వుందోయి పళ్లైెమానూ! 

రీ ర్చీ శ్సీ పల్లెదానా 

వవూరుడాన వే ఎరజానా 

వ జాకిచాన వే వొట్టిడానా 

నశ్తుట్ పడవకీ పడుచుడానా 
గట్టులేదు పుట్టలేదు పలైదానా 

నం దెచికటిప డ్రాది పల్లెమామా 

గడ వేసి ఒడ్డుకురా పల్లెమామా |క| 

పడవొడ్డుకొచ్చింది పలడానా 
ళ్ ౧౧౫) 

గంప దింపుతాను రాయె సలెజానా 
మట. 

పల్లెజాళీ మాటలవరునలలో మామ్మ మరదలూ వరు 

సల్వ్యూ బరువు డింపడాలు, గడ వెయ్య డాలూ ద్యండార్భాలతో 

ఎకు వగా నొరుతూంటాయి. 
కరన మెట్. 

పడవ పాటలలో “పింసిరి మునగ పాటలూ వాలా 

వున్నాయి, యివన్నీ (పియుడూ -- (_పియురాటూ మధ్య 

డూ్య్యూయట్ గా శృంగారరనం ఒలుక పోనూ నడుసాయి. తపి 
a ~ ) pan. 

రకరకములుగా కానన గును. 

రంగం వెళ్ళాడు |పియుడు ౬ ఏదో సంపాదించుకు వద్దా 

మని. అక్కడ ఎనకో మధ్యలో స్నేవాం అయినట్లున్నారు. 



పడవలు-పదాలు వి! 

ఆఖరుకి కాని తను విడివివెళ్ళిన సిరిసిరి మువ్వ” జ్ఞుపకం 
రాలేదు _ అప్పుడు అనుకొంటున్నా డు: 

జోడుకొయ్య లోడమూజా సిరి సిరి సున్య 

జోడగ్గిసెళ్లై లంపీనా చె 09 

అవి అంచెనాయు అందళేవో 0) 
నాకు తికుగుజాబు లంపవే జీ » 

మూడు కొయ్యల చోడమిాగా 3 

స్కు ముక్కుపుడక లంవీనా నె 0) 

అండిందో లేదోనె 19 
నాకు తికుగుజాబు లంప వేగు » 

నాల్లు కొయ్యల కీ డమిాచా 0) 

సీకు నానుకోడులం౦పాచే 7) 
అందిందో తేదోశే 7 

నాకు తిరుగుజూబు రాలేదో 2) 
అర్హిరూపాయి డబ్బులకు ౧) 

నువ్వాశ పడబోకంది 1) 

ఇసుప తి పాలై తే 2 

నిన్నాదుకోచేవారు లేరందీ 0) 

కనరికనరి ఫొడిలేను 0) 
"బే నరనమనుకున్నా నె 1 

కంటికి కాటుకపెడి లె క. 

నేను కన్నె అనూకున్నా నె 09 

ఇెటప్రావడా' గడితే 1) 
యు 
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చే పడుచు అనుకున్నా నే శిరిపిరి మువ్వ 

పాడ చేసుకుం కును 09 

చను బాలిక నూకున్నా నే 0) 

తళుకు జూవిసేను లల 
అతి 

నె వలపులనూకున్నా నే ?9 

వీమిోద వలపం౦ కు 29 

శాసనూలు ననుకున్నా నె ” 

సంకురా తి పండుగనాడు ధ్ర 

"నేను సారానీళ్ళు (కౌగబో తే ఏ) 

ఒంటిగా నుంశేను 0) 

నాకొక్క చుక్క దిగలేదూ 9 

కషపడ డబ్బంత » 
9 (2 

ముండ కాటిమోద వెట్టినానె 09 

ముద్దుగుమ్మ నడిపించి 99 

వపాడుముండలకు బెట్టానె 09 

నమ్ము దాలు దాటిపోతే 99 

మైసాఅయిన చేకపోయె 09 

బుదితేక రంగమెళి 09 
@ "షా 

ఈరది పాలు పడానే 09 
a) Gs 

వాపం=రంగంలో ఓచాని వలలో పడి పడ్డపాట్లు తలుచు 

కుని బాధపడి = చేతులు కాలాక సిరిసిరి మువ్వను తలుచు 

కుంటున్నా డుఆ 

ఈ రంగంపొట యిలాకూడా వుంది. సిరిసిరి మువ్వ 

ఊతపదం మామూ శే! 
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జోడగొట్టా లోడమిోచా న్నిడ్రిస్పిరి మున్వా 

జోడుంగరా లంపానె 0) 

జోడు గొబాలో డమోచదా 3 

జోడు నవరా లంపానే 07 

అందినాయొ అందళలేదో 09 

తీగజాబు లంపావె 0) 

కవరుజాబు లంపావె 0) 

జ్డుగొట్టా లోడమిాచదా క్ 

జ్డు బొమ్మ లంపానె 9 

జోడు గొట్టాలోడమిో+ద 00 

జోడు పెస్రెలంపానే 0) 

జోడు గొట్టాలో డమిోద క 

జోడు నవరాలంపానే 09 

అందినాయొ అందవేదో 0) 

తను కన్నేసిన వీల్ల మొద - తను చెన్సదలుచుకున్న 

మాటలు వ పిచుకమిదో - చెట్టువిగాదో సెట్టి = పాటల్లో 

క్రపరచడ౦ంకూడా పరిపాటి! 

జాలి బొంబై లే జాలిరా ఓ బేలిజల్ల 

0) అన్నలార తమ్ములార 

00 అందమైన సూరులార 

00 సూరుమోత బేరిమోత 

99 నూగునూగు మరాసగాళ్ళు 

" నూటికొొ క్క కావుబడ్డ 

&2) 
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00 గోరుతో దొన్నాడదాటి 

0 బారుతో బంజారుడాటి 

జాలిరానోబేరి జెల్ల = జాలిరా ఓ బలి జెల్ల — 

అంతరాల పడవమిద పూలు కొయ్యబోశే 

రాలిన పువ్వు రంగం వెళ్ళి భ ఛంగపడడం, రొమ్ముమిాద ఈత 

ముల్లు నుచ్చుకోడం చాలా పాటల్లో కనుపిస్తుంది. ఈ పడవ 

పాటలోనూ అచే భావం 

అన్నలా రా కమ్మ్నులాశా 

జోడు గుళ్ళా యూదీలోనా 

జోరు సేసీ పలుకారన్నా 

మిబటెమోూదా మిరపాచెటూా 

సళ్లు లేకా జోలీపోయీ * 

అంతరాలా పడవామోడా 

అందివూలు కోయాబో చే 
రాలిపూవూ రంగ మెళ్ళి 

భర్జు భళ్లు కెల్లవారె 
రంగామంతా భంగాఫుచ్చే 

మంచినీళ్ళ తావి'కొ డా 

ఫుట్టమా దొ పాలాపిట్ట 

కొట్టబోశే కేలూపపి 

బావగారు నుంతారించే 

భళ్ళు ఛళ్తున తెల్లనారె 

పెద్ద పెరుపూ గట్లామి దొ 
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ఎడ్డు మేసే చిన్నవాడా 

ఎడ శేపే పాలీశేకా 

నాకువస్నే చేనూ రానూ! 

—_పడవచేకనో? లేక వన్నెకాడైన వ్య క్రి పేకో కొని 

భీమరాజు నుధైెశించి నడుస్తుంది ఈ పాట! 
వాడమి=ద వన్నె కాడో 

భీము రాజు 

వాననకి సంపెంగ వనమూా!। 

చేతినిండ వ్రుంగరాలు 

భీమరాజు 

చెప్పరాని చక్క-దన మా! 

కాయపం౦ంచలు కట్టుకోని 

భీమరాజు 

కమ్మని చక్క-దన మూ: 
కరచేత బట్టు కోని 

థీమరాజు 

కి రుచెప్పలు తొడుగుకోని! 
కలక కురులాగ వచ్చెను 

ఫీ మరాజు 

కాకినాడ శేవులో 

శేవుగట్టి ఓీడఎక్కి- 

భీమరాజు, 

రంగురంగుల చావ్రుటాతో 

భీమ రాజు 
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తంగప నగా రంగమె ళ్ళ 

వాడమిోాద వన్నె కాడో 

భీమరాజు!! 

ఈ భీమరాజు రంగురిదగుల మనిపీలాగున్నాడు. 

ఇటువంటి పదములలో వచ్చే మాండలిక పదముల నాధారం 

చేసుకొని ఈ పాటలు న మండలానికి చెందిననో గుర్తించ 

వచ్చును; 

పడనపాటలో ఒక పిచ్చితం వినిపిస్తూంటుంది. 

అందరూ కలిసి లాగుతూంటారు పడన బరువుని. అందులో 

న ఒక్కడు. లాగకున్నా ఎవరికీ తెలియదు అలువంటి పని 

దొంగలను దృష్టిలో పెట్టుకుని - డోషం కలిగించేలా పాడే 

పాటలు బాలా వున్నాయి. 

హెతేసో హవ్యారి యన్యు 
యా 

"హెలేసో పాలాసా! 
చా ఎ. 

జానా కొ కా 39 

శారా క్రొొక్క్మా- 9 

పటండి గటి : 9 
దు లో 

బండాడి పేక 

భా. దదినో 39 

హనుమంతుడన్న ం 0 

పట౦ండీ జూన + 3 

గటీవశు హెలేసా 
టబ జ 

పట్టినవాడు 59 
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పెదా, రోడూ 99 

a 

పటనివాడూూ 33 
6 

ాడానోడూూ 99 

CS 

ఇక్కడ పట్టడం అంకే లాగడం అని అర్దం" 

ఈ పాటల్లో లాగనినాడీని కిడుతూండే భావ (నాయ లేం" 

అంత కటువుగా వుంటుంది. అటువంటివి వదిలేయాలి. 

అతగాడితో చాలా కోలంగావున్న ఆ సంబంధం ఈరోజు 

కన్నా దిలి ఓడెక్కి ఎక్కడికో నెళ్ళిపోతున్నాడు - కనుపించి 

నంత మేర కళ్ళను మైళ్ళకొదీ పొడిగించి ఓీడశేనీ - తన రాజు 

చేసీ చూస్తూ వాపోతుంది చిన్నది. 

నమూ రాజో 

ఓడల్ళిపోతున్నదీ! 

ఉన్న పట్నం శేనవుళోన 

చెట్టపట్టా లేసుకోని 

చవిళో గునగువబేమో 

చెప్పిపోయిన మూారాజో 

ఒడళ్ళిపోతున్నదీ ! 

కాకినాడ యీాదుల్లోన 

కాటుక కన్నులుజూచి 

కన్నీ ళ్లుచేతతుడిచి 

కావలించిన మారావో 

ఓ జెళ్ళపోతున్నదీ ! 
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థీమారం పట్నంలోనా 

"పెద్దలందరుజూ డ 

పెద్దాపందిరిలోనా 

పెళ్ళాడిన మూ రా కో 

కంచాన సలెటుకుని 
దట 

తెల్లానెన్నెల్లోనా 
మిన్, ౧౧ 

కపసిగాటు గొట్టుకుంటూ 

కలువరించిన మూ రావో 

ఓ డెళ్ళిపోతున్నద్ | 

అందమైన నీ సూము 

చందురుని మూనుంజే 
బాలలే 

గుండెచల్లబడతచదాని 

గవి శాడిన మారాజో 

జాలారన్న అంశే పడవసరంగనుళకొంటాను. వర 

దతో నిండిన గోదారిమోద |వయాణం = ఎంతతీపో (ప్రాణ 
నుంశే ఈ ప'ల్లెవడు చుకు. “మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మంచిగ 

మాట్లాడుతా”నని అశకూడా చూపిస్తూందీపడుచు, 

వగూడాబయ్య రా 

జాలారన్నా 
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ఫాంగి వాసష్టళొస్తూంది 

జాలారన్నా 

పడనాదా కొయ్య రా 

జాలారన్నా 

వరడానీరోస్తూండి 

| జాలారన్నా 

వడ్డునకు జేర్చురో 

జాలారన్నా 

గోదారి గాలిరా 

జాలారన్నా 

గోలెట్టుకొస్తూంది 

జాలారన్నా 

ఏటవతలమాయిల్లు 

జాలారన్నా 

ఎపుజెళ్ళి సేరుతానో 

జాలారన్నాా 

కీక్షటడీపోతూం౦ది 

జాలారన్నా 

పలుకర్ో ప్రుయ్య 

జాలారన్నా 

ఒంటరిగా వున్నాను 

జాలారన్నా 

ఒడ్డునకు 'జేర్చయ్య 

జొలారన్న్నా 
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గోడావరి ఒక్తూన 

జాలారస్నా 

మూ గుడిసెలున్నాయి 

జాలారన్నా 

వరడొచ్చిండిం కును 

జాలారన్నా 

గం గపాలా తాయి 

జాలారన్నా 

కనిక 80చి ఏిడువరా 

జాలారన్నా 

నుళ్ళివచ్చి నప్వశూ 

జాలారన్నా 

మంచిగమా ట్లాశు కొను 

జాలారన్నా! 

నరంగు ఈ పడుచును ఇదో అన్నట్లుగావుండి పాట ఆఖరి 

చరణం చూ స్తే. అందుకే “కనికరించి విడువరా అని (బతి 

మాలుతూంది. యిటునంటినన్ని నర్వసాధారణా లే మో ఈ 

జీనితొలలో! 







కే] 

మునకు ఈనాడు అంచ పిండివురలూ, ధాన్యం 

మి లులరా నచ్యాయి, నాడు విసురురాళ్ళు, రోళ్ళుక డా ఆదు 
రా 

న్నవి! (పతి ఇంట ఒక తిరుగలి (విసుషరాయి) ఒక రోలు, 

రోక్ష ళ్ళు వుండడం తప్పనినరి! 

ఈ నాడు కాఫీగింజలకు మర, పంచడార నలగడానికి 

మర, పోక చెక్క.కుమురక తేర, ధాన్యానికి వర, వీండికి మర, 

పళ్ళు పండుకో డానికీ మర = ఆఖరికి మనిషి (బతుశే మరజీవి 

తమైపోయింది. 

తిరుగలి విసురుకొచే నమయం౦లో ఇద్దరుమాత మే 

అందుకు అవసరము, దంపుకు నలుగురూ అవసరము. ఈ 

రండు పనులకూ ఊతంగా దంపు పడాలని, విసురురాతి 



240 మధురక్వవిత్రల్ర 

పడాలనీ వున్నాయి. చదువుకోడానికి ఒకేపాటా అనిపించేంత 
దగ్గరగా కనుపించినా-రెందు రకాలు వేరుగా శేవున్నా యి _._ 

(0 

తనే తుమ్ముకుని చిరంజీవి అనుకునేలా విసురు పడా 
లుంశు ఎదుటివారు తుమ్మి తే పఏక్కనారు తలమిాద నీళ్ళు 
జలీనటుగా దంపు పదాలు వుంటాయి. 

ఈ దంపుపదాలు ఎన్నో కనుపిస్తాయి. వీటన్ని ంటిసీ 
సీ చిన్న బుక్కు వేయవచ్చు జూ కొన్నింటిని విందాం. 

(1) సువ్వ సువ్వన్నా 

పసువారీ సుబ్బన్నా 

సూరమ్మా మొగుడూ 

క్ _ సువ్వీ! 

సూరమ్మా మొగుడూ కీ 
మూ 'సాలఖూూా లేను 

కోటప్పా కొండా 
వాసాలూ లేవూ 

భూ _ సువ్వి] 

లాచారి దంపులశే 

రాయ వెడడామూూ 

రాచోరీ కోడాలూ 

సారె తెచ్చిందీ 

హక్ =సువి(! 
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(2) 

841 

నోసొలోవుంకు 

లాలీ 

నూాకేల్లి కానా 

హో ఎ సువ! 

తింశును రా-నోరి 

సాెరే తినాలి 

కంశును తొలిచూలు 

కొడుకును కనాలి 

పర్ _ సువ్వి! 

నాచేతి రోకళ్ళు 

నల్లా రోకళ్ళు 

చేయించు అన్నయ్య 

చేవ రోకళ్ళు, 

చేయించు అన్న య్య 

చెండి పొన్నుల్లు 

సువ్వానీ చే నొక్క 

ఫోశుసుతే నూ 

చుక్కలు పిక్క-టిలు 

సూరన్న కదులు, 

అస్పని నే నొక్క 

పో శేసితేను 
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ఆక దమ్ము కదలు! | 

ఆరాజు కదలు, 

ముగ్గురన్న లతో డ 

చే బుట్టినాను 

నా నడుము మువ్భంచు 

చీరగోరింది! 

అయిదుగు రన్నలతోడ 

"సే బుట్టినాను 

నా పెళు అదాల 
గా ద 

రయిక కోరింది! 

(8) గుమ్మడి కాయంటి 

గుకువెచ్చినాడు 

కీ-కాయపం చెలతో 

విస్ వెళ్ళినాడు! 

“రా ళ్ళు కడగనెతి 
యా 

కాళ్ళు _మొక్క-నైతి 

వం౦గి దండం బెట్ట 

వరమడగనై తి 

నాతోటి నొ రెల్లి 

నాను లడిగితిరి 

చే నొక్క_టడిగితి 

ఐదవతనము! 



ద౦పుపదాలు తిశ్తస 

వాలు ఐదోతనము 

నంతాౌన బలము 

కోటి ఐదోతనము 

ఫొ మరుల బలము! 

(క్ర) సుని క స్తూరిరంగ 

సుని కా వేటిరం౫ 

సువ్వి రామూాభిరావు 
సువ్విలాబ్ 

ఆ సువ = 6 సువ్వి! 

తుమ్మ క రరోలుదోసి 

తూముడొడ్డు వాయ వేసి 

దంచుడా నూ బయ్యం 

దం౦ చుజా నూ 

ఆ సువ్వ్వ = ఆ సువ్వి 1 

ఒక్క_ వేలు చుక్క-బొట్టు 

అందరికీ చాలదమ్మ 

వంచుడామో బియ్యం 

ఇజలియలం౦దరు 

ఆ సుని = ఆ సువ్వి! 

ఒకరి కోకరు కొప్వులోన 

గుప్పెజేసి మళ మొగలు 
మ్ ౧ 

మగువకాంత కొప్పులోన 
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పచ్చిపాలావికాద 

మోగజా యేది *? 

-వేడిపాలమిోద 

నెన్నలు ఏవి? 

నూ నెముంతేలమోా ద 

నురగలూ ఏవి? 

అతరో ఓ అత్త 

ఆరశ్ళ అత్త 

పచ్చివాలామిోాద 

మాగడుంటుండా ! 

వేడిపాలామోద 

'వెన్నలుంటాయా 

నూనె ముం౦ితలమోంద 

నుఠగలుంటాయా! 

. ఇరుగు పారుగూలార 

కీ చెలియలార 

అత్తగా రారళ్ళు 

చిత్తగించండి 

"పెత్తనం లాగు తె 

వేచీలు పోను! 
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(6) 

7) 

$$) 

పడుచువారము మేము 

పని చేయ లేము 

పగలు వె న్నెలగాయి 

కీ చందమామ! 

(వొద్దు గూకిందం కు 

మేముండ వేము 

బుదులబూ ఇస్స వే 

భూజేవి తల్లీ! 

నంచెలు గూకి కే 

మేము౦డ లేము 
నంతాన మాయ వే 

కీ చందమామ! 

చిక్కు. డాొకులమోద 

చిలుక వాలింది 

అరటి యాకులమోద 

హంస వాలింది! 

హంసెక్కి. ఓ రాజు 

అమరయున్నా డు 

కొ బ్బ రాకులమిోద 

గోర వాలింది! 

గోరిక్కి ఓ రాజు 

కోరివున్నాడు 

డఫ్ 



క్ష్ 

ర 

మధురక పితలు 

నూవిగాకులమోాద 

మంచు వాలింది 

మం చెక్కి సీ రాజు 

పొంచియున్నాడు! 

గుమ్మడాకుల విరాద 

గువ్వ వాలింది 

గువ్వెక్కి- రీ రాజు 

గహాడొగ్జినాడు! 

చిక్కు_డాకుల మోద 

చిలుక అబ్బాయి 

చిల కెక్కి అనూూూయి 

చిక్కియున్నాది! 

అరటిఆకుల మాద 

పహూంన అజబ్మ్మాయి 

హంసెక్కి అమ్మాయి 

అమరియున్నా దీ! 

కారాలతో కెల గం 
రెండు కౌరొలు 

ఉప్వూకా రా మొకటి 

ఉపకార మొకటి 

వాసాలలో కెళ్ళ 

శెండు వాసాలు 



దంపువదాలు 
ఏడీ 

9) 

రాణివాసా మొకటి 

విశ్వాస "మొక టి 

కుంటలాలో కెల 

చెండు కుంటలు. 
గం 

వడ కుంటా ఒకటి 

వైకుంఠ మొకటి! 
తవులపాకుల మాద 

వడ్రైండబోసి 

రా చిలుక పో చిలుక 

ఫోశేసి పో వె! 

అ త్రదంచిక బీయ్య 

మధికనన్నాలు 

కోడలు దంచిన బియ్యం 

కొత్త సూదూలు 

అల మా రింటికి 
గా 

చల్లకు బోతే 

అల్ల మూరీ కుక్క 

భె మన్నాది! 

నా కాళ్ళమక్షైలూ 
రు 

ఘల్గుమన్నాయి 

పొయ్యిలో పాము 

బుస్ నున్నాది! 



10) 

11) 

నుధురశపీ్త లు 

మా బావలొచ్చారు 1 

కూూశేమి కూర? 

పందిట్లో సొరకాయ 

బల్లి తలకాయ! 

మా యన్న లొచ్చారు 

కరారేమి కూర! 

అడవి చిక్కుడుకాయ 

అలచంద పప్వ; 

దంఫు ద౦చాలేను 

దండె త్తలేను 

దంచీనా బియ్యము 

వండా నేలేదు! 

అమ్మకి ఒక్కరిని 

నా తల్లీ కానా 

పని నేర్చులేదమ్మ 

పుట్టిన యింట! 

అరిటాకు వంటిది 

ఆడజీవితము 

ముల్లొచ్చి పడినాను 

ఆకూశె లోపం, 

స్ అల్లుడౌచ్చి 

పంపమని యంశు 
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నా కూతురు చిన్నదీ 

అని చెప్పు తల్లి! 

12) నీళ్ళు యిచద్దామంశు 

చిలి జంబాయ 

చూప వెడ్దామనగ 

వోటు దొరకడాయె! 

కోడి కొడడామంు 

గుడకోడాయె 

వద్దు దంచీచూడ 

విత్తనాలాయె 

18) రోక లేత్తాలేను రోలె త్రలేను 
నామంతి కడియాల చేయ త తేద 

కోటకు పోటాశపొరుగు నాకాక 
కంటికి రెప్పాశ (శ్రీ) వెంక శశ! 

14) త వ్వెడు బయ్యంబు 

దండెంప్రు కూర 

చాడుబౌజి గోతంబు 

తల్లి పుట్టిల్లు! 
మా నెడు బియ్యంబు 

మం౦శకెన్న కూర 
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15) 

మధు రక్వవిత్రల్ర 

మహరాజు గోతంబు 

నే పుట్టినిల్లు! 

వీండీ కొటామాని 

విండూకోకండి 

ఇరుగు వారుగులారా 

పది ముగ్గువిండి 

సువ్వి = హోం సువ్వి! 

వీండికొటి అలుకీని 

వీలువ నంవిత 

రానాని అలుడు 

రచ్చ కొమ్మ క్క 

సువ్వి = పరీ సువ్వి! 

రానని అల్లుడు 

రచ్చ క 'మ్మెక్కె 

వీలువనని వారి మూవు 

చేటా కొమ్మె్కే_ 

సువ్వి = పళ సువ్వి! 

వీలువనని వారి మావు 

చేటా కొమ్మ క్కే 

న౦డానని వా రత్త 

వంటిల్లు సొరద 

సుని = మూకీ _ సువ్వి! 
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దంపు పాటలు. సువ్వి పాటలు, దంపుపసడాలు అని 

పిలువబదేవన్ని ఒకళు! కాని నలుగురు దంపు నమయంలో 
పొడేపాటకూ, ఇద్దమ పాడేపాటకూ తేడాకలదు. కాని రెండూ 

దంఫు పచాబే _ “సటిని కొంచం తేజాణో తిరుగలివద్గా పాడ 

గలగడం జరుగుతుంటుండనుకొంటాను. 

16) సువిి గిరి రామలింగ 

సుప్వి క స్తూరిరంగ 

సువ్వి యనుచు పాడరమ్మ 

సుదతు లందు; 

అంచులంచు లరగ వేసి 

పంచవన్నె ముగ్గు వేసి 

పొడి పాడిదంతురమ్ము 

పణతు లందరు; 

ఉల్లి పూవు జల్లెడమున 

ఛ్వ్యామపూను కుందనమున 

శ్యానుపూను కుందనముకు 

సెకుకు రోకి ఫే! 

చాదూలు దంచేడి 

దూది పోకండేమె 

మగువలు దం చేది 

మాని రోకండ్లే! 

ఉన్న వడ్డు 'పెద్దవడ్డు 

చేరన రాజనాలు 
యా 



రికీ మధురక వీతల్వు 

కృపా విలాలుదంచి 
ణ 

కీర్తి శాందశే! 

దంచి దర్ష్షిచి కన్యలం తా 

దాహము కొనినానే 

ముత్యమంత చెంబుతోన 

దప్పి కంది రే! 

మోావలంగి కొప్పులోన 

మొగలి శేకు లంట బెట్టి 

కులుకులాడి పమిట చెరగు 

కుంకుమా యె'ే! 

అక్క చూడె చుక్క_బొట్టు 

అమరినకె యుంది 
మోహనాంగి కొప్పులోన 

మల్ల గుత్తు లే; 

అంటకుండ వండకుండ 

వంట చెరకు 'వేరకుండ 

అంటుముట్టు లేనిచోట 

వంట జేయ కే! 

భ శక్రీతోను వంటచేసి 

పళ్లెరమున తీసినారు 

పద్మజూటీ.ని కొొలున 

పాట పాడరే! 
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i7* రోకలి చిన్నాది 

తోటలూ చిన్నాదె 

సువ హో సుప! 

నాతో దంచేది 

చెలియ చిన్నది 

సుప హో సుపీ(! 

నా మేతి రోకలి 

నలా రోకలి 

సువ్వి కూ సువ్వి! 

నే పొడినన్నాట్లూ 
గ 

రామలత్మణులూ 

సువి( హో సువ్వి! 

క్ రకు గు రాలు 

సుని కూశీ సువ్వి / 

రోకనికి నా 

చెండూ దండాలూ 
రి 

మముగన్న త్రల్రిక్ 

వేయి దం డొలకా 

సువ్వి హో సువ్వి ! 

ఈ దంపు పదాన్ని పరికించండి = కొంచం 

వాటా అనిపిసుండి, 
అాణాతలే 

శ) 

విసుకు 



లర్ శ వముభురకవిీితలు 

(159) దంఫు ద౦ఛా బేను 

దంపి చూడా లేను 

దండ్రి ధాన్య మూ? 

దంచగా లేనూ |! 

నీమ్మలబుగ్గ పాప పుటి నాడూ 
౧ ఇ 

నిమ్ముత్ టకు తోడి సి రెట్టినాడూ 

నిలువూనా నిమ్మల్లు చేచికాయం౦గ 
Cn 

నిగనిగ ప డన్ని బుటాలు నిండ | 
౧ Ae) 

సువ్వి హో సువ్వి! 

నం'తాకు బుట్టలు 

బండ్లాతోచేర్చె 

సంణోషమున డబ్బు 

జేబూలొళొ చ్చ ] 

సరసాల కాతోట 

నల్లన్ని తోట 

నంతపోయే జనపు 

సంపెంగ తోట 

సుని హాకీ సువ్వి ] 

(19) పాపమ్ము చేసుకుని 

శ్రావీలో పడితె 

మురికి యేగాని 

పాపాలు పోవు 
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చేటుకాలామ్మట 

శంకరుడ నీకు 

ఆలిమిోా దొ పెండ్లి 

యొట్లాడినావు? 

ఉఊంముందర చేను 

నేయబోకన్న 

ఊళ్ళోన వయ్యా ౦బు 

చేయబోకన్నా | 

ఉఊరిము౦దర చేను 

కాకులాపాలు 

ఊళ్లో న వియ్యం బు 

క య్య్యాలవాలు 

చేను మంచీడాని 

చప్పబోకన్న 

చెగుకన్న రాొజనం౦ 

పండిన్న గాక 

ఆలి మంచీచాని 

అన బోకురన్నా 

అదివచ్చి మనలోన 

అణిగుండు దాక 



ఏష్టవిండా కొంగేది 
ఇరువమున లేవె? 

మడనముతిరగ బశేది 

మాట వాశేది!. 

(23) ఆడదాన్నీ చేను 

అయిపుడితిగాని 

గండ గొడ్డలి కంద 

కా మ్మానైన జాలు 

గొ డాలి బతుశేల 

కోటి ధన మేల 

స్వారాజ్య మిచ్చినౌా 

నవతి పొ తేల? 

చూడకా ఆడేరు 

చూచి ఆజేరు 

కానకా ఆడేరు 

కలలీ (పజలు! 

పాటలు పాడితే 7 

పలవరంటాకు 

పాడకుంశు జనులు 

మూగ దం౦టారు ! 

సై రెండు పదాలూ ఎదుటివానికి నీతిబోధించేరీతితో 
సాగుతున్నాయి. మొదటి పాటలతో ఎంతపీతి, అనుభవ 



ద౦పఫపుపదాలు 

పూరిత (పణోధం వుందో, ఇండోపాటణో పజల మనసులు 

ఎలాగుంటాయో చూపుతూ, “ఆడి” (బతుకు కషం విని 
ను 

21) రాజనాల వడ్త యిన 

భోజవాలయిన 

రాజు సపెసిమిమసెనె 
ద డె 

చంతేల రారు 

ఆడదీ పుట్లంది 

అనరు పుట్టెంది ! 

దండాన కోడలకు 

డత ప్రజండి | 
అక త 

చీము వేని మగని 

ఇండాడి జేను ! 
(౧ 

కాపురాలకు చేటు 

కాకుండ పోదు! 

“వంక కేసుని కొండ 

=లుసుండ నెను! 

ఎప్పటికి పుట్టిల్లు 

కలిగుండ వలను | 

వితుతలొడు దంచిపే 
నల “మిన్, 

చగులయినాౌంయి 
pan . 

అమ్ము నీ కుమూళ్ళు 
¢ 

స mm >" 

శరేోజు ర 
Raw 



ని రి వుభురశఏపితలు 

శాజులకు తగినటు 

రంభ లొచ్చను 

రంభలా కడుపునా 

వి లలుటారు ! 
౧౧ 6 

లకీ పెళ్ళోరు 
య 

అడగనొచ్చినారు 

ఇద్దాము అనయ్య 

ఇదావు వదినా * 
© 

అనుకూలమవమయిన 

మామ ముంఛివా డైన! 

మాటకా రన 

కాముడూ చేజైన 

కన్య నితాము! 

నూ తెత పెళ్ళికీ 

నే నెంతదాన్ని 

తలదుప్వి బభొటాడి తే 
తు 

తవ్వ౦త దాన్ని | 

అన్ని సొమ్ములు వాడి తె 

అడంత డాన్ని | 
G 

వూర్వ కాలంలో పెళ్ళి! శె ఎంత బాల్యంలో జరిగేనో 

ఈ పాట సాత్యుం చెబుతూంది - “తలదువ్వి బొన్మైడి తె 

తవ్వంత వనీవిట, అన్ని సొమ్ములు -ఎబెడి లే అడంత పిలిట, 
G ౧౧ 

భాగుంది ఉపమానం !! 



దం౦ంప్రప డాలు లర్ 

ఈ విధంగా దం౦ంపుల్రూ, సువ్వి పాటలూ చూవీసూ రావా 

లంకే ముందరే చెప్పినట్టు ఇదిఒక పెద్ద (గంథం అవుతుంది. 

కనుక ముఖ్యం అనుకొన షన్ వూతం “పరిచయం చేయడం 

జరిగిందని (గహించకో రెదను | 

నర్! ఈ (శామికతరహా వనిపాటలలో (బతుశే 

భారమై, బరువుగా _బతుశేడ్చే జీవితం విదిల్చే ఉచ్భాాన 

ములే [శామికజూతి పాటల సంపడ - (పతిబింబం = కాదు = 

(పతిధ్వని !! 

తను చేయగలీగినా లేకున్నా, చూయ  గలిగినా 

లేకున్నా జానెడు పొట్టకోనం ఎక రాలకోద్దీ చాకిరి పం 

ముకల ఈ గూడుకోన ర్ బండలఫొలదీ బకువు యీడ్వ్యడం _ 

ఆ నమయంలొ అప్రయత్నంగా ఊతంగా వఏిదిలే “హెయ్” 

అన్న పదం, “హులి అన్న శాస; తన (బతుపగోత మీద 

ఏవగింపుతొ పలికే *అరునెల్లా జన్మా ఖైదు = మూడు నెల్లా 

ము౦డా పోరు అన్న ఏవాక్యలో కలి _స్టే వెలువడిన ఈ జాన 

పద |శౌమిక గేయ (నవంతిని ఎంతని చూపగలం! ఎన్నని 
వాయగలం!! 

6 తుమ్మెదా 3, “ చందమామా? వెన్నెలా” 

పాదాంత పదములుగా నే “తంజూనా” పడాంత పాటలునూ 

ఈ పనిపాటలలో కలవు, ఒక విషయం -జగంక థలలోనూ, 

కథలలోనూ ఈ “తండాని పదం చాలా పీఠం "వేసు 

కున్నది. తేరదాన పదాఎంసీకుూడా అంటారు, 



బప్పుకుంటూ - ఎహకుఇెప్పుసి వాడిని చూ 

“తం౦ండాన తాని” అపడ నేనా అనడంకద్దు. కధల్లో |పతిపాదం 
స ౧౧ 

చివరా ోతండాని అనడమే సెదూటకు కారణం. 

mాటుమోాడ కూరు న్న తందానా! 
ర టే 

శాజాల కారూు క 

దెట్టుమోద కూూర్తుున్న ౫ 

ర జూ లెనగూ » 

మేడమిోద కూర్చున్న 0) 

రాజూ అెవరకరా 3 

గటుమోోడ కూర్చున్న 09 
లు క్ 

అల్లుకు కారుళు 0) 
౧౫ క 

గట్టుమాద కరార్ప్యున్న 22 

అల్లు ళ్ళవారు 09 
గ 

కొొండమి ద కూర్చున్న 03 

అలు ₹ఇవారు 09 
౧౧ ఈ 

అలాగే “ఉయ్యాల” పాచా౦త పనిపాటలలో 

ఉయ్యాలపాటలని వున్నాయి! [పతిమాటకూ ఉయ్యాలా” 

అంటుంటారు! ఈ పాటలు చేను కలుప్పలకు, కోతలకు, 

నాట్లకు నంబందించిసవి అనుకోవచ్చును. 

ఉయ్యాలా దంచాలా! 

ఉయాగలా దంజౌలా!! 

కోటివలీ ల జ వ్రురూక్యాలా! 

నోరంటతోట 3 



ధథతరషప్రుపడాలు 

వ (వ్ర 

కొండంత చెట్టూ 

గొడుగంటి చెట్టు 

కొమ్మలు ఇండూ 

రెమ్మలు రెండూ 

వాలీనాయిరొ 

కాచనాయిరొ 

అందినాయిళొ 

కాయలు సిండా 

కాయ తింకే నే 

పచ్చి పులుసు రా 

ఫులుసు కొదురా 

గాడారమ్ము 

కోరె పెంచరా 

ఉయ్యాలా 

ఊగుటశేరా 

ఆ ఊపవోరూ 

అక్క డేనురా 

ఆడు తారురా 

అమ్మాగు నక్కడ 

అంకమ్మ నక్క్యాడ 

అలక నింపుతారు 

ఉయ్యాల చేసి 
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ఉపుతారురా ఉయ్యాలా 1 

వోటిపలీ కాడ 93 

నోరంట తోటా 09 

హొండంత చెట్టురా 00 

ఉయ్యాల దంచాలా! 

ఉయ్యాలా దం బాలా!!! 

దంఫు పాటలనీ, సువ్యి పాటలనీ పెన చదివాము -_ 

వాటికి చాలా దగ్గరలో, కనుపించే విసుకు రాతిపదముల 

(తిరుగలి పాటలు ను గురించి నాలుగుముక్క_లు పరిచయం 

చేసాను. ఈ నిసుకు రాతి పనికి యిద్దరు అవసరము __ 

గుర్యడంగా వుండి గిరగిర తిరగడానికి ఉసులుగావుండి. తిప్ప 

డానికి ఒక కరవిడి (తిరగరిపిడిి వుంటుంది. దానిని యిద్దరు 

చేతులుపెట్టి తిప్పుతూ పాడుతుంటారు! 

(1) అయిపోయె అయిపోమె 

అయిపోయె గౌరు 

అయిపోయిన, యిండలో 

ఆడుకో గారూ! 

నరిపోయె సరిపోయె 

నరిపోయ గరు 

సరిపోయిన యిండలో 
౧M 

నరసా లాడమ్మ! 

ఖా వాలకు పదును చేరిన కత్తిగా మెరిసే ఈ విసురు 

రాతి పాటలు వాలా హుపారుగా నే వుంటాయి. 



(2) 

(3) 

దాలు 26 

ఆది నారోమునాడు 

అమవాశ్యనాడు 

అన్న యింటికి చేను 

గిన్నె నడుగబోతే 

మా వదిన శాంభవి 

చేను వొమ్మ నెను 

మా యన్న మంచివాడు 

మళ్ళీ రమ్మనెను! 

చిన్నోడికి చీటంగ 
సిలుకుకుళ్ళాయి 

బాలునికి పొట గి 

పొలువోసె గిన్నె 

నాకు నలచీర 
మలి, 

నెమలి వన్నెర రవిక | 

వడినిండ బియ్యము 

వళ్ళో కొబ్బరి గిన్నె 

పసుపు కుంకుమ యిచ్చి 

పంపె మాయన్న! 

కలిమియ్యి బలిమియ్యి 

కదిరి నరసింహ 

నా చిన్నారి తమ్ములకు = పీరి 

సంపద లియవయ్యి 1 



fre 
సధురశ విత ల 

బిడల్ని కన్న తలి 
Ce mm 

సీళ్ళు 'లేబోవ 

ఆకికలూ ఎండజాయీ 

ఆ జలధీతోనా ! 

కొడుకుల్ని కన్నతల్లి 

ఏీళు తేజోగా 

ఆడికలూ అణిగా యా 

ఆ జలధీలోనా 

తోటన యెంకన్నా 

తోపూ నరకంగా 

తోపూ పమిటల్లూ 

తోలే పోనాయీిా | 

గు మ్షైక్కి- యెంకన్న 

కూత లెట్టం గా 

గుడిసెల్లో పడు చులకూ 

గుండా లలలాడా } 
aM? 

(4) తూరుపు నాకిళ్ళకు 

దూలాలు గావు 

పడమటి విండకు 

పలకలు గావు 

మా 'యింటి కోడండ్ల కు 

రోకళు గావు 

ధనము శాసులి చె 



ద౦పుపజడజాలు 

స్వెన చెప్పరాద 

ఆ మూానిచేకు! 

అమ్మరో నీకింత 

ఏన వేడుకే జే 
ం ర 

"మెనాతు పుల 
డా ధా 

వూానుల నడుగప 
గ 

అమ్మారో ర్ కింత 
fs 

పిన వేడుకే తె 
న్ా 

కగకాతాసొవిటమిోాదె 

తనల నకతుగు 
౧౧ 

అమ్మాారో రవంత 
డ 

విన వేడుక తె 

కొలు సావిడిమిో ది 

_ కొడుకుల నడుగు 
౧) 
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అవు గో నికింత 

పిన పేడుకై తె 

చేలాన పండిన 

పతలేరు చెటు 
౧౧ ర్ 

(5) పటుచిరలవారు 
e3 

చావకూతుళ్ళు 

అంచు చీరలవాకు 

అందుట్లో 4 మా లకీ 

జరుగు "నీరలది 

దబ్బున మాలతీ 

టరిణ౦ దుక మ్బ 

ఇ౦త చక్కని బరి 

ఎవరంపినారు 

స్ కని పెరటి 

అన్న ౦పినాడు! 

(6) నల్లకొండల నడువు 

ఉతిశే చాకలీ 

నూయన్న యేసిన 

దట్టిపేశే మొ! 

టట నూలమ్మ 

శీరు'వెళ్ళ తగరు 

నంద్యాల నల్పంచు 



Ee ల ర ర్ 

లంజెపేటంచు 

కందనోలు కరకంచు 

కంది బేడంచు 

ఉతకరా చాకలి 

ఉన్ల వువ్వన్ల్ 
మడన'రా చాకలి 

మరి "'మొగల 
మ్ అగా 

యిచ్చిరా దాక్రలి 

అన్న వాడలికి 

ఇచ్చేను వొచ్చేను 

ఇల్లు న నెరుగ 

గచ్చుతో కటిన 
రు 

గాజు నం భాలూ 

సున్న౦బు పూసిన 

సురటిమిదిళు 
aT 

-వేపమాని యెదురిల్లు 

ఎదూలమి'బె! 
ది ద 

(7) పుణ్యవంతుల మ్మ 

ఈ యింటెినారు 

అస్న లని. వీటి చితిని 

తమ్ములని వీలిచివిపి 

నన్నేల పీలువ వే 

ఏమని విలుచుదును పీ వెరి శీవ్రడా! 

867 
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(8) 

మభథురక పీతలు 

సీళ్ళబాణము తోడిగి 

నరతోకి మేలెచే 

నొ ప్రుణ్యపురుసుండు 

ఫువ్వులా శాణంతొోడిగి 

కప్ప రథమెక్కి. పురుషుడు 

భూలోక మేలినాడని చెప్పు 

వచ్చేటి పొయ్యకడారిగలదు 

నిననికి శివపూజ 

ఫోరినానసి చెప్పు! 

నకియ యిల్లుజోొ చె 
కక్ 

యల జాలాడే 
౧౧ 

నక్క-న్ని వొడమ్మై 

సారంగధకుడు 

వ్రనుగు వారుగమ్మీలార 

కాతని పొమ్మనర 
_ @ 

ఇ్షకుగొోక మూటలు 

వనచ్చి*ను / 

పొరుగోరిమూటలు 

పొనరొచ్చిశేను 

చిలుకసీళ్ళుతో డి 

జలశ మాూడెను 

హాంసలన్న ము లొండె 

ఆవగించేను 



 ఉప్పుప దాలు 

జీ7) 

వెలదీ మంచమువతేయె 

వెన్నెలబైట 

| పడతిపానువు లెయ్యె 
పవ్యళీంచేను 

అఆకులేవె పోక తేవె 

ఆడ కత్తెరకేవె 

మూడ సున్న పుకౌొయ 

చుట్టియ్యి మడుపు 

నన్నంగ సుటీయె 
నీ, 

సగము కొరికీయి 

యెంగిలంగలి శివుడ 

యొగుప శువు 
౧ ౭ | 

మన కేమి యెంగిలీ 

పుణ్య పురుషులకూ 

విసన కరలతోను 

వినరె ఓక జాము 

ఇసిరిసిిి ఆ కాంత 

న్తంభాని కొది” 

కాంతకీ కన్నీళ్ళు 

కాల లెపారె 

వానకురవా నేదు 

వరద యెక్క.డిది ? 
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అవు రో మనయిం౦ట్లో 

వొరువ లెక్క డే 

నువుపోయి పరసింటో 

పండుంటివి ప్రొడక్ష 

ఆడునారి శోకంబు 

అటువంటివప్పు! 

ఈ దంవు పడాలలో కనువీంచని నండేశం, వినిపించని 

ధర్మ పభోదం, అందులో వే వెటకారం, అంతలోనే వెక్కి 

రింత = అన్నీ కలుపు తే నవ్వులు = ఈ పాటలకు ధర్మకర్తలు 

ఆడవాళ్ళు _ అందుకే ఒళ విధంగా ఈ దంప్రు పదాలు ల 

పాటల గు త్రిలోకే చెందవలసి వుంటుంది !! 
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దెళ్ళినమయంలో, ఆటలనవముయంలో, పండుగల 

నందర్భాలలో పాడే పాటలు వింటూంటే వినోదంతో పాటు- 

కడువుబ్బ నవ్వు వస్తూంటుంది. వినోదం మానవునికి తప్పని 

నది! ఉన్న వాళ్ళు కి నివాలూ, నాటకాలూ, పెద్ద ఎత్తున 

చూస్తే _ సామాన్యుల  వీధినాటకాలూ, తోలుబొమ్మిలూ, 

గారడీలు, విధి పగటి వేహాలు, గంగిరెద్దుల గంతులు, 

బుడబుక్కు_ల ఆశీర్వచనాలు, జంగం, సాతాని పాటలు, 

పలుకులు, కాశీపట్న ౦చూడరబాబూ, మొదలగునవి చూసి = 

శ్రమ అనేది ఆ కా న్తసేపూమరచి అందుతోనే అందం, 

ఆనందం, నృ్ట౦చుకుని హాయిని అందుకుంటారు. 



నో. మధురకవితలు 

పహోన్యపూరితం, వినోద (పథాన౦ అయిన పాటలు, 
'ప్రదర్శనాలు మన గామనీవుల్లో చాలా చూస్తూశే 
వుంటాము _ వాటికి ,నంబంధించిన రకరకముల పాటలు 
చదువుదాం! 

ఈ పాట హోన్యంకోనం మాత్రమే 
పత్మివతా ధర్మంబు 

ఛభ క్రతొ నలిపి 

అకని చంపామోాద 

అంటిస్తువు౦డు 

మగనితో వీ కనలు 
నరివడకపో తే 
పగడానివలె నీవు 

పడబోవుత ల 

అతమావులు సీకో 

అతక కాయుంకే 

క్రొ త్త ముగ్గులు పెట్టి 

కృంగతీయితల్లి 

'నీవసేయి౦చుకో 

చిన్నత్తలా చేత 

బావగారిని నీదు 

జానినగ చూడు 

త టికోడలిబిడ్డ 

కూటి కేడిస్తే 
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పీటకోడిచ్చుకొ 

ఒక కొట్టనమ్మ 
లు 

అ త్తవచ్చీ నిన్ను 

పని చెయ్య మం శే 

తలకి పశుసుకో 
లు 

పడ కేయవమ్ము 

"పిదలూ నినుదూసి 
ఏ 

పిలువ వచీ తే 

పెద్దపెట్టున గోల 
ఏ 6 

ఇటి ేశియ వే 
A) 

వకువఆ ము తంగ 

ఎరుగనటుండీ 
౧ 

మేకువఅె బిగుసుకొని 

మేలుకళొనియుండు! 

ఈ నీతులుకనుక అమలులో “పెడితే కాపురం 

చేయగలిగే మొగాజే వుండడు = అందుకే దీనిని పోన్యం 

అనుకుంటాం! 

= పెళ్ళిళ్ళలో భోజనాలు జరిగే సమయంతో ఆడ 

పెళ్ళి వారిని వెక్కిరిస్తూ = హోస్యంగా పాడే ఈ విందు పాట 

పరికిం చండీ. 

వలాగు భోంచేతుము 

ఈ విందు మేమెలాగు 

భోంచేతుముి | వ! 
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ఏ నరు వేశారు దోసెజేసి 

వడల్పు 'నేదండి హూన్తంబు 

కదులుటాకూ 

కురా! వోటు లేదు వలాగు 

భోంచేతుము , RS) 

ముక ్య- బియ్యము వండిరి 

దానిలోకి ముద్దాపన్పే వేసిగ్ర 
షఇప్పూకుం శే సిగ్గాతుంది 

'చెయ్యిక డిగిన జడ్జే లేదు idl 

కూర వంకాయ కూార 

డానిలోకి మాజడ్చే పచ్చడిలేదు 
కలహంబులే శానీ కారంబులు 

గుచ్చ కిరి! iS 

పులిహోర పులుపాట 

అబ్బ! చింతకాయ ఫులుసు 

ఏకేలవాంబు 'వేకానురి 

కం "వేపాకు గుచ్చ తిరి ॥వ॥ 

లడ్డు జిలేబీలు 

శి పాకములో మడ్డి 

కేలించాటా 

నడ్డించే నదినగాడిక్షి 

వశ్తాణ మూడీపోయె | వ! 
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గామాలలో యిప్పటి! ఉఊరిమధ్యలో కీ గాడ పాతి 

నాలుగు డబ్బులు అడుక్కో డానికి ఏద్యలు చూపే గారడీ 

వాళ్ళకూ, వాళ్ళు పాడేపాటలకా వం కొదవలేదు _ వారి 

నోటినుంచి వెలువడే పాటల నముజాయంలో యిదొకటి_ 

నా మగడు వాడకెళ్ళే 

నాకు తోడు ఎవరులేరు 

కోడి కూసేవేళచాకా 

తోడు రాశా వన్నె కాడా! 

నీ వన్నె కాడా! 

చింత చెట్టూ చిగురూచూడు 

చిన్న దానీ యిాడూ చూడు 

అద్దములో నీడా చూడూ 

ఇద్దరి! జోడూ చూడారా! 

నరసాపురము నుంచి 

నలిగి నలిగి వొస్తుంళు 

తాళ్ళపా లము కాడ 

తగిలిందీ జ్యరము! 

చంకలోని సిళ్ళక డవ 

వీడ చూచి నిందగట్టిరి 

ఇద్దరికీ యిష్టమైతె 

ఎవరిజేచె భయ్యమూ! 

49) 
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ఇంటి మొగుడికి వంకెద్దుబండీ 

రంకు మొగుడికి 'రెండడ్డ బండి 

మధ్య తిరిగే లాతగాడికి 

దొరలు (తౌో మందునీసా | 
త ల్రీపిల్ల నిడిసియాడు 

సేసుకున్న భార్య నిడిసి 

దొమ్మరదాని యెంటబోలే 

వోలు మెడకు యేసెరా! 

కల్లు (కౌగి ఒళ్ళుమరసీ 

౩ ప్రయక్కి- తిరుగబోతూ 

ఇల్ళిచేసి పంపు తారూూ 

ఇందలకడ 'మేలుకోశరా! 

నా మగడు వాడశెళ్ళ 

నాకు తోడు ఎవరులేరు 

కోడికళూసె యీళచాకా 

తోడురార వన్నె కాడా! 

ఎన్ని వంకరలువున్నా అత్తారన్నప్పటికి, కట్న 0 పేరు 

విశేనంికి లేచి నుంచుంటుందిట, 

అలూడంశు వంకర తడి 

శతేవీ నుంచుందోయ్ 

'లేచీ నుంచుందోయ్ 

మూడూవం౦కల వంకర తాడి 

సాగీ నుంచుందోయ్ 

సాగ్ నుంచుందోయ్ ! 
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అత్తారం కు వంకరతౌడికి 

కట్నం కావాలోయ్ 

కట్న౦ కావాలోంప్ 

వీల్లా అంచు వంకర తాడికి 

పెళ్ళీ కానాలోయ్ 

పోసి అంశు వంకర తాడికి 

కట్నం కావాలోయ్ 

కట్నం కావాలోయ్! 

పిల్ల ల మనస్సును అర్ధం చేసుకోవడమే చాలాక హ్ట౦- 

వారి పనులూ, పలుకులూ అన్నీ చిలివీతనం చిగురింతలు 

పెడ్తూ నేవుంటాయి = పెద్దవారికి కోపం రావచ్చు, నాలుగు 
దెబ్బలు తినవలసివచ్చినా వారికీ "లెక్కలోకి రావు . వదో 
చిలీపితనంగా పాటలూ, పలుకులూ కుమ్మరిస్తూ నే వుంటారు, 
ఒక్క-ప్పుడు నవ్వు వస్తుంది. మరొ క్క_-వ్ముడు కోపం బున క శు 

తుంది. ఒక్కప్పుడు అబద్దం అనిపిస్తుంది - ఆ పనులూ, ఆ 
పలుకులూ వింశు మచ్చుకు! 

మేష్టారు మేస్టారు 

మెట్టాంకాయ్ 

మేష్టారి పెళ్ళాం 

సీరొంకాయ్! 
ఆడదికదూ మరి _ కొంచం నిగారింపుగా వుండకపోతే 

ఎలాగ = అందుే మేష్టారి పెళ్ళాన్ని సహెంకాయతో నర 
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అరటాకుల కట్ట 

హాయిలో పెట్ట 

నిన్ను తగుఅబ పెట 
లు 

కోడిపుంజు రెట 
న లు 

కీ వోటోపెట! 
౧౧ ఉఠా 

ఈలాటి చినిపిపాటలు బాలసారన్వత౦ళో చేనకు వేలు! 

తాతా పీతా 

ముంజకాయ మూత 

కొడవలి పెట్టి కోత 

నంజు నాచేత! 

వాపు నీచేత! 

అలా] (ాన్మాడికి, కోవుటికి సంబంధించింది! 

(బావ్మా'ఏ (ావ్మాడు 

బెడ్డముక్మ.. 

ఇావ్హడి పెళాాం 

ముషమరీష! " ది 2 

కోమటి కోమటి 

క్రొత్త బెల్లం 

కొంటావా తింటానా 

కొంకే డబ్బు ఖర్చు 

తింకే కడుపునొప్పి! 

= అందుకు కొనడు, తినడు = రెండూ కలిసివసా యి! 
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జామికౌయ జామకాయ 

నం తెప్పుడూ? 

సన్యాసి గొల్లి గాడీ 

పె ళ్ళిప్తుడూ! 

మునలాడి నడ్డి బాగ 

ఒంగినప్పుడు 

మూతిమోద మోసాలు 

నెరిసినప్పూడు ! 

మూూటురికు వీలొనది 

తాతా పీకు! (స్ 

ముద్దాడి తె క రుస్తుంది 

తాతా నిన్ను 

ఒంగుండి _మెక్క-వయ్య 

"తాతా నువ్లూూ! 

భాగా చెప్పాడు_డబ్బుంశే ముసలాడికి పిల్ల రావడం 

సులువే. కానీ ముసలాడి ముద్దుకు కఠరుసుందిట పీ ల - అదీ 
(౧ 

నిజమే మరి! ఈ సారస్వతంలో “నన్యాసిగాడు” బా “గాల్లి 

గాడు” చాలా చో ట్ర (వత్యతుమా తాకు | 

చింతకాయ దప్పళం 

పప్పేసి కలుపటం 

కంఠ మెల్ల ముక్కు టం 

కడుపునొప్పీ రావటం! 
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పె చరణం అతరాలా యదార్థం. అప్పనంగా దారి 

కింది కచా అని మెక్కి తే వా కజుపు నొప్పి శే చారి తీస్తుంది. 

కోమటింటి కెళ్ళటం 

శొంఠికొము) తేవటం 

అపుజె సానతియటం 

అరగతీసి నాకటం ! 

అలా కడుపునొప్పి రాగానే ఆలస్యం చేయకుండా 

శొంఠికొమ్ము అరగదీసి నాకమని (పధమచికి త్సా _పబోధం 
రెండోచరణంలో యిస్తున్నాడు . అయినా వెంటనే కడుపు 

నొప్పి తగ్గిందనుకోటం ఎలాగ! 

చెంబు చేతబట్టటం 

దొడ్డి కెళ్ళి రావటం 

మంచ మెక్కి దొర్గ టం 

ని దపట్టి పోవటం 

ఉదయాన్నే : లేవటం 

బడికి వెడలిపోవటం 

జరిగిందంతా పంతులుకి 

సాగతీసి చెప్పటం! 

ఇష్టమైన భ_రకు - తదితర బంధువులకు తేడా మూపు 
తూంది ఒక పడుచు! 

మొగుడం శు మొహానూటం 

లేదూ నాకు 
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అ తంశు అనయం౦ 
చాన 6 

అసలే నాకూ! 

మొగుడు కై న మల్లైపువ్వుల 

ప క్కేసాను 

అత్మ్కెన నూతిమోద 

పశ్కే-సాను! 

మామకై తె నల్లేరు 

పక్కే_సాను ద్ద 

మొగుడుకంజు ముంచి గంధం 

చాగా తీసానూ! 

ఒదినకం౦ంకు ఆవపిండి 

శూ7గా రానానూ 
చాన 

మరిదిశై న దూలగుండ 

బాగా పూసాను 

వచ్చిన వాళ్ళకు నవేరు 
(౧ 

నలుగు 'లెడ్డాను! 

హోస్యంకు సంబంధించిన పాటలలో = కొంచం మోటు 

నరసాలుకూడా ఎక్కువగానే వున్నాయి! 

అ త్త కొడుకొచ్చాడు 

పంది రెయ్యండి 

పందిట్లో బావకీ 

పీట "వెయ్యండి! 



శ్ 

రక్ష 

వ్ట్రమురిదర బుడ్డ 

చాంబు జటండి 

దరాలగుం డా 'తెచ్చీ 

దులిపి పంపండి! 

అత కొడకా న్సిక్సు 

అందించ మరితకూద* 

నువు లేచ్చిన నోక 

ములతిరుగ లేదు! 

నువు లెచి ఏన క్ 

ముడికంద "లేదూ! 

వుధథురకపితలు 
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మాూమకూతుర నువ్వు 

చేసిన మేలూ! 

దూలగుండా చేత 

దులిపింబచె చాలు! 

ఈ పాట వినండి _ పండుగ వచ్చిండి ఎన్ని బీయ్యం 

పోసి పిండివంటలు వండముంటావని అ త్రగారిని కోడలు 

అడుగుతూం౦ కే అత్తగారు నలహో యిస్తూంది ఎంత వింతగా 

వుందో ! 

కోడలు ౬ _ పండుగావొచ్చింది 
ర్ట అ త్రగార! 

పండుక్కి- బయ్యము 

ఎన్ని పో సేది? 

అత = వెయ్య వే నిచ్చెనా 

తియ్య వే గాది 

పొయ్య వే తలనీచి 

తవ్వైెడు బియ్యం ! 

ఆ బీయ్యం నానేసి 

పిండిగా దంచి 

పిండివంటలు చేసి 

అరసెలు వండు! 

ఇరుగుపారుగూవారి 

కింతింత పెట్టు 

49) 
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ఇంట్లోని విలలకు 

కనరకా "పెటు! 

మాపటికి మామకు 
నూరువమరా తెట్టు 

మరునాటి చలులకి 

మర్లులకు పెట్టు 

మనయిం౦టి పాలేరు 

మురియం౦గ పెట్టు | 

నమునయింటి మర దలకు 

మనసుతో పెట్టు ! 

తవ్వెడుబియ్యం పిండివంటలతో ఎంతమందికి పెట్టగల 

అ త్తగారో మూడండి 1 

పల్లెలలో డప్పు వాయించుకుంటూ, తాడెట్టి కొట్టు 

కుంటూ = ఢమరుకం వాయించుతూ, పంబ మోగిస్తూ, 

శంఖం ఊత్తూ, సన్నాయి సాలావిస్తూ, కోతిని ఆడీస్తూ, పాల 

వ్ట్న్స ముగ్గలేయిస్తూ, గెంతుతూ, పాడుతూ రకరకాల 

వినోద (వదర్శకులు వస్తూంటారు - హోస్యర, వినోదం రెండూ 

అక్కడ మనకు (వత్యతం అవుతాయి. అలాటివి చూడాం౦ = 

ఈ పాట పంబ వాయిద్యంతో పాడేది. 

పార్వతీ వోయించే 

పంబ నాదంబు! 

పం౦ంబ' ఫుట్టింనాడు 

రొంబ పుట్లింది! 
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ఆ రొంబకోనం చేవతేలు గిజ గిజ గింజుకున్నారు! 

ఆ పంబనోయించె 

అంబరీసుండు |! 

ఆ పంబ వోయిం ె 

పరదూ'రాముండు ! 

ఆ పంబ నోయిం౦ణె 

పద్దనాబుం౦డు ! 

పార్వతీ ఆ పంబ 

పరమేసుంకోయించె ! 

పరవతా లేజెక్కి 

అగ్గి దేముడి యిలు 

బగ్గూమన్నా డా! 
౧ 

అని చేముడియిలు 
౧ ౧ 

బగూవమన్నా డా 
౧ 

అగి దేముడియిలు 
౧ గా 

బగుబగుమ౦ చేను ! 
౧౧ 

ఆ బగు బగు మంశేను! 
౧ “౧ 

సీలాకంఠుని మేడ 

కూలీ పోనాడా? 

ఆ వీలకంఠుని మేడ 
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కూలీ వోతుంశును 

కుమార సోవుకుడు 

పుట్టూకొచ్చాడా 1 

ఇనస్ప౦బకాదు, ఇ త్తడిపంబ కాదు, కంచుపంబ 

కాదు, కర వేణీపంబ కాదు - మేం పంబయ్యా - తోలు 

పంబ |! 

చేవతాలందరును 

తోలు పంబట్టుకోొని 

ఆ తోలూ పంబట్టుకొని 

తోచేసినారా |! 

కాలీకావడి అంటూ కాశీ పటాలనూ _ లోకాలను 

ఫలితాలను చూవిస్తూ వస్తుంటారు=ఈ (ప్రదర్శన యిద్గరిపని | 
ఎలి చీ ఏ 

కాశీకి పోయాను 
రామావారీ 

కారి తీరమా తెచ్చాను 

శామాహ్ర్! 

"కా లీకి పోలేదు 

రామూహరీ _ వూరి 

కాలువలొ సీళ్ళండి 

రానూహారీ ! 

కానీకి పోయాను 

ఛామూాహారీ 
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కారి విభూతి తెచ్చాను 

రామావాగీ ! 

కా శ్రీకి పోలేదు 

రామావారీ _ వీడి 

కావ్యంబులో ఇూాడీ దండి 

రామూ హారీ ! 

పంచేం|డియములకా 
రామాహారీ _ నేను 

బంధించియున్నాను 

రామాహారీ ! 

కొంచమూనమ్మినా 

రామాహారీ 

కొంపముంచి వేస్తా డండి 

రానూవారీ! 

ఆలుబిడ్డలు లేకు 

రామాహారీ = నేను 

ఆక్ళయోగీనండి 

రానూహారీ ! 

ఆలుబిడ్డా లె ల 

రామాహారీ = ఏని 

కాయురనున్నారు 

శావమూహారన్ ! 
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ఇతగాడి హడానిడి జోరుగా వుంటుంది చూసే వా 

డొెకడెకే మూగేజనం చాలామంది. పెన తమాషా?” 
a= 

పాటయిది. నాలుగుకోళూా పెచఛపెకళు లోపల బొమ్మలూ, 
nn GQ డ్రి C 

చూడడానికి అదం, పదర్శకుని వాట్ట అందుకుతగ్గ తాళం _ 
ది ౧ 

వినండి = 

వైన తమాషహో 

కభరాడర బాబూ 

వమి లాపిాగా 

నున్నది చూడు 
ఏమి తనూసా 

లున్నయి మూడు 

కాళీపట్నం 

చూడరజాబూ! 

భూడర బాఒూా 

అదిగదిగదిగో 

కాళీపట్నం : 
చూడర బాబూ!!! 

గలగలలాడే 

గంగానదిని 

కన్నుల కింపుగ 

చూడర బాబూ 

హరిశ్చంద్రుడు 
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సత్యంకొనం 

ఆలుబిడ్డలను 

అమ్మిన చోటు? 

అదిగో అదిగో 

విశ్వేశ్వరుడు 

వారహారమను 

భ క్రులచూడు % 

చూచి మోతు, 

వాందర చాబూ 

కాళీపట్నం 

చూూడర బాబూ ! 

హా సినాఫురీ సూ అ్రు 

పట్నం౦ంచూడు 

పాండవ లేలినా 

పట్నంచూడు! 

తాజనుహాలును 

చూడర బాబు 

విజయనగర 

రాయలను చూడు 

బెజవాడ 

దుర్గమ్మను చూడు 
౧ 

భదాది శామ 
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దాసును చూడు 

కన్నుల పండుగ 

చూడర బాబు 

చూచి జూనం 
ఇ 

అందర బాబూ |! 

మధురకసితలు 

| పెన | 
య్ 

దేశి సారన్వతంలో కురవంజి పాత్ర (ప్రసిద్ద మెనది. 
Gp 0 

పలుకుబడి గలిగిన జ్యో తిమ్మ రాలు = సోదె చెప్పడంలో 
అందెవేసిన ఘటం ౬ ముక్కుకు రింగు, చెవులకు లోలకులు, 
రపిక లేని బట్టకట్టు, కాళ్ళకు కడియాలు, చేతులకు గాజులు, 

చేతిలో వెండికట్ల చిన్న కర, 

“సోదొయమ్మ సోది అంటూ. 

ఆ నో యమ్మ 

బాగాంగల సేయి! 

దండిగల సేయి 

ఒక్ టంశు ఒకటి 

రెండంకే రెండు 

ఒకటీరెండూ కలిసి 

సంగమించేనూ 

మంధార లాయమ్మ 

మలెలా తాప్! 
మిట్ 

అంచాల వాతా 
చి 

సందజే తేద! 

బుటతో 
రలు 

(ప త్యతం 
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. వుండారమ్మ 

ఊరు చివరాకి! 

శివరాత్రి శివుడికీ 
జపము సేసూకో! 

కొొడుకు పుట్లాలాని 

కోరుకో తల్లి! 

ఆదివారము నాడు 

అమవాళనాడు! 

ఆహోశనమ్యుత్ అణగినుణ గుండు 
కులము సిలిపేటంటి 

కొడుకు గలిశేడు 

కులము, బలముగలిగి 

వరిలుతలి 
థుగం రడ 

కోయవాళ్లు ముగ వారుకూడా వేనవిడినాలలో గ్రామాలలో 

తిరుగుతూ సాము దికం చెబుతూం౦టారు. గోచీసుడ్ల పెట్టు 

కుని, మెడనిండా కరపూసల దండలు, జబ్బులకు చేముతో 

అలంకరణలు, చెవ్రలకు "వెండీ రింగపలు, కాళ్ళకరా అలంకర 

ఇలు, భుజాన అంబులపాదె చేతిలో చాణంబో యింటింటికీ 

వసూ సాముదికం చెబుతారు. 
చి 

చయినూసాొ రా పిలా 
చి మన్, 

సీయిననూసా శా! 
pag - | 
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చేతితో బంగారు శేఖున్నది 

కూచుండి తింటావుపిల్త ! 

బా లెంత రూపుంది 

శాధపడ తావు పీల | చేయి! 
(౧౧ 

ఉట్టిముంతేకళ్ళువుంది 

ఉసారుగుం గాది 

తాగు తాగు పిల్లా 

తన్నులు తింటావుపిల "సీయం! 

ఈరకం కోయమానులేపాడే పాటలలో మరోటి. 

నీలాటి కోయమామ 

మాలాటి చేశమొసె 

ఉట్టిరూద పెట్టి న 
ఉఊచేగిం చెదము 

రాయి రాయి కాగితం! 

వాడీడీ పుణ్యాన 

అబ్బాయి పుడికేను 
కోయరాజు పేరు పెట్టు కోండి 

రాయిరొయి కాగితం! 

పడీలు వీడీలు 

ఎక్కు- వై కొందరు 

ఎనక సెక్క-రాలు 

ర 
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వెంటబడ్డాయి 

రాయి'రాయి కాగితం! 

దమ్మిడీ కూూలో ళ్లు 

దగుల్భాజీ గుత్రోళు 
గొప్పకు రమ్మం శేను 

రాయి రాయి కాగితం! 

కప్పులు ద్ పురు 

ఇంటిలో తలదుపీ( 

ఈధిలో వోన్సే ను 

'బేడాకు డాని ని కొప్పు జేరామెంది! 

రాయి రాయి కాగితం! న్ 

శెకి బెగించిగట్టిన బళ్ళాపం చెకట్టు ముఖాన తిరు 

దూర్లపు ౩ సామం, జుట్టుముడి కలిగిన కొంతే మంది చుట్టూ తిక 

గుతూ మధ్యలో ఎన్నో [పమిదలతో జ్యోతులు కలిగిన 
దీపపుశయ్యా ఒకటి పెట్టి పాడే వడుకోండలివానికి సంబంధిం 

చిన ఈ భక్తి గీతం వినండి! 

“అయ్యా శావాలవాడొ అని ఒకరు కథగా చెబు 

తూంకు మిగిలినవాదు వింతగా “గోవింద గోవింది అని 

అంటూ బహు ఉపారుగా సాగుతుంది. 

అయ్యా శావాలవాడా 

గోవింద గోవింద। 

తిరుపతి ముక్కుల నాడా 

గోవింద గోనింద! 
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నడ్డికానులవాడా 

గోవింద గోవింద! 

గాలివీడా ధూళివీ డా 

గోవిం దగోవింద ! 

వేపా శెట్టూమిాద 

గోవింద గోవింద! 

కన్నే పిల్లా గోరీ 

గోవింద గోవింద! 

సమిద (వేమా లోడి 
గోవింద గోవింద! 

సలువూగుడ్లేసింది 

గోవింద గోవింద! 

ఆశరమ్ము బలంగాదు 

గోవింద గోవింద! 

గొట్లాలము) గుణంకాదు 
లు ( 

గోవింద గోవింద! 

అడ్డా రేతిరికాడ 

గోవింద గోవింద! 

నదూ వదూ బేక 
ది ది 

గోవింద గోవింద! 

గోవింద గోవింద! 
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నిలువూ గోరిచ్చుకో 

గోవింద గోవింద! 

అయ్యా వొవాలా నాడా 

గోవింద గోవింద! 

ఈ “*సోవింద నోనిందో వాట బాలా చోట్ల విచేదే? 

సాతాని జియ్యకులు తెల్లవారు నమయమున 'లేచి 

(గా మవీధులలో చల్లగాలి పిల్ల తెమ్మెరలు పీస్తూం శే పాడే 

మేలుళొలుపులూ - వారి వేషం ఎరని అంచులతోకూడిన 
తెలప౦చెలు, నామాలు మొలకు బిగించిన ఎరంచు 

ఖండువా _ జ”టినిండా నామాల ముదలు, చేతిలో చికు 

తేలు, తలమిోాద రాగి చెం౦బూ = కాలికి గజ్జెలు, ఆ పేవం = 

ఆకీవి = ఆ పాట _- చూడాలి - వినాలి? 

అమ్మా సేతన్మూ మాయమ్మ 

ముద్దుల గుమ్మా 

అమ్మ బంగరు బొమ్మ లెమ్ము! అమ్మ! 

అమ్మరో యిమ్మూగ 

అరుణోదయంబా యే 

అన్నూల కన్నమ్మ లెమ్మా 1అమ్మా! 

భక్కులందరు లేచి 

(ప్రార్థించుచున్నాకు 

భకా పరాధీన లెమ్మా అన్మూూ! 
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భ కాశిఖామణి 

పావణీ అకుదాెంచే 

ము కిప వూ | అవా | క్ దాయిని లి ] @ 

(బ్రహ్మాండ ములరంగ 

(బ్రహ్మాది సురులెల్త 

పారించుచున్నా రు అమా అమా | 
థి a @ @ 

(బ్రహ్మ రుడాదులు 

పస్తుతి సేయగ 

హూం నంరూపవిణి "ఆమా | అము, ॥ (బహ్మ స్వ పి శై @ 

(వతి (గామాసికి ఒకొక | జేవత ప్రత్యేక ఆరాధన 

ఆధిపత్యం వహించి వుంటుంది - ఒక ఊపెవారికి ముచ్చా 

లమ్మ, మరో ఊకువారికి పోలేరమ్మ యిలా అనేక చేర్షుతో 

చేవతెలుంటాయి. నాటికి జూతరులు (పతి న౧వత్సేరం జరుపు 

తుంటారు - బలులు యివగడం, ఊరశేగించడం, సేవలు 

చెయ్యడం _ యిబే సమయంలో ఆ చేవత జహొ్కొ-క్క-రికి 

ఫూనడం జకుగుతూంటు౦దడి _ అటువంటి పూనకంకు నంబం 

ధించిన జీ ఈ పాట 

నరుడ, నరుడ. నరుజోం 

నోర నరుడా, ax 

వటితలీ 
ల్ 

వటపకాధం చేశాం? 

వందో లెతల్తీ 

యీ కోపము? 
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వోకలిచ్చినావా 

నరుడా 

కోరిక తీర్చావా 

నరుడా 

కోళ్లు కోసినావా 

నరుడా 

గ లిచ్చినావా 

నరుడా 

సున్న మేసినావా 

నరుడా 

కుంకమిచ్చినావా 

నరుడా 

రీ నరుడా! 

నేదు తల్లీ! నేదు!! యిప్పుడితాం సెప్పు? 

గన మైన భాగోతం 

గటిగా కటించు 
రో ట 

ముప్ప్పూటా బెట్టించు 

ముంగిటా ది వ్వెలూ 

ముచ్చటగ వెలిగించు 

పందిటో చబౌజాలు 
౧౧ 

భూగుగా వాయించు 

"షే షానా షలతో 
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ఎనుబోతూ పూజించు 

పసుపు కుంకునుతోటి 

నలుగేమో పెట్టేం చు 

గడపా గడపాలో నాకు 

గండాలు _మొక్కూ-లు 

బొండాపు కాయలు 

మండిగల పారాణి 

దండిగ పెట్టించు 

నరుడ! సరుడ!! నరువోం! 

సీ౦ం=నరుడా!! 

వటికూళ్ళా తల్లీ 
అంకమ్మ తల్లి 

పండుగలు సేత్రాము 

పబ్బాలు 'సెత్తాము 

జనమంతె మి టళ్ళు 

కాపాడుతలి 1 
గ 

నచ్చినావుర నరుడా 

మెచ్చినానుర నను! 

ఊాకుసుటోర తిరిగి 

ఊళ్ళో నా కాలెడతా 
మిమ్మల్ని దీవిసా 

మాటా తప్పక నరుడ 

మంచీజాసను కాను 
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నరుడ! నరుడ!! నరుడోం! 11 

కీ నరుడా! 

"దేముడికి దడవకపోయినా, న్యాయానికీ, ధరా నికీ, 
దడవకపోయినా యిటువంటి వార్ని౦గ్లు యివ్య గలిగిన "దేవ 
తల శకేమూతం దడవకమానదు జనం! 

పంటలు పండి యిళ్ళకు వచ్చేకాలం అది. నాలుగు 
డబ్బులు రెతురాజుల చేతుల్లో గలగలలాడే రోజులు అని. 
దానాలబూ, ధర్మాలు జోరుగా చేయించే నం కాంతి పుణ్య 
దినాలు అపి _ అటువంటి వుంచి సమయంలో గంగిళికుల 
ఆటలు, సన్నాయి మేళొలూ చాలా జోరుగా వుంటాయి, 
ఈ నంట కాంతి సమయంలో బసవన్న, వెంకన్న లచే రాజ్యం! 

చక్కని రంగురంగల చీరలతో, ఖండునాలతో, 

గంగి రెన్షును అలంక రించుకుని, కొమ్ములకు రంగులు తీర్చిదిద్ది 
తను నోటిలో సన్నాయి, మెడలో డోలు, చేతిలో పళ్లెం 
(మోగించుతూ, ఎరని తలపాగా, నల్లని కోటు, పంచతో. 
బనవయ్య విద్యలు చేయిస్తూ = ఆశీర్వదిస్తూ గడవగడవకూ 
వసాడు, అదిగో వినండి = ఆ పాట! 

గౌ డూ డూడూ డూ 

యెంకన్నా 

డూడూడూ దూ 

బనవన్నా ! 

అమ్మగారికీ 

దండం పెట్టు 

51) 
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అయ్యగా రికీ 

దండం పెటు! 
ర్వ 

ఉఇబువుగారికీ 

దండం"పెటు 
రు 

జూబుగాగికి 

దండం పెటు! 
లు 

సీతేమ్మగోరికి 

ద౦ డా లెటు 
ఆ 

రామయ్య గోరికి 

డం౦ండాతెటు! 
లు 

వీల పాపలు 

"ల డి చల్లగ వుం 

కు పంటని 
(o 

గాదులు నిండి! 

పచ గాను 

పది కాలాలుందీ 

దానం ధర్మం 

చేత్తావుండి! 

యండి గిట్టలు 

యిస్తారంట 

పెడి కొమ్ములు 

కడతారంట! 

ముధురశవితలు 
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పట్టు శాలువ 

వైన యేసుకు 

పదిమందిలో 

చేరు సెప్పూకు! 

ఇంటి పొక్కుడు 

ఈరభ | దుడు 

పంచ కొక్కడు 

బస వేశ్యరుడు ! 

చల్ల ౫ వెలసి 

'పెబువులు వ్రుంె 

కళ్ళ వేడుకలు 

మన కంతాను! 

ఢుూ డూడూ డూ 

యెంకన్నా 

సరా డూడూ నూ 

బసవన్నా ! 

గంగి రెద్దు పాట, అట, మాటు, దృశ్యం ఎంత ముచ్చ 

శొనదో! వింత “అ చేది, వినోదం అనేది, హోశ్యం అచేని _ 

మూడూ చాలా దగ్గరగా నే కనుపిస్తాయి. పిల్లవాడు నడుస్తూ 

(కిందపడి తే వినోదంగా ముద్రెట్టుకుంటాం. పెద్దవాడు నడుస్తూ 
కీందబడి తే వింతగా చూస్తాం. 

కు రడి దగ్గరినుంచి పెద్దవాడీదా కా నమ్ము కాలకా, 

నఫనుాలూ వాలా ముఖ్యమైనవి = ఎదుటివ్య క్షి మనసుకు 
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నొప్పి అనుపించినా ఎ తన శశున నమ్మకం విడువని వింత ey 

నున నతం౦ మనది, సొటివ్వ క్రి, ఎవురొకిశ (పయాణం 
వాదీ 

అటువంటి శకున శాస్త్రమునకు సంబంధించి కాకిని 

అడిగే (పశన్నయే ఈ పాట, 

కాకీ కాకీ కలువల కాకీ 

కొమ్మామోాదా గువ్మాకాకీ 

ఇంటిమీద దంటూ+కా కీ 
పెంటమోాద నలుప్రు కాకీ 

చెట్టుమోద చెవిటికాకీ 
అంటూ సొంటూ అంగటికాకి 

సంజూ పంజాస ప్పే కాకీ 

సాయం సంధ్య లగప్వును "కొక్ష్ 

"వేకు సా “లూ విచ్ప్చేకా కీ 

చుట్టాలూ, పక్మా-లూ 

ఒసారం శే! 

నూ గావ లొనారం శే! 

మూ వాళ్ళు ఒసారం శే 

మా యిం౦టినముగనా రొసారంశేు 

అరిచేశంశు, పరజేశంశు 

పన్న౦క, బందం శు 

పాడీ పశువంశు 

ముంద గొడం ళు 
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సొమ్మంశే, సామగం కే 
~ 

పాప నీపాప లొసొర ౦టు 

కాకీ = ఎగిరి గంతెయ్ | 

కాకీ _ ఎగిరి గంకెయ్!! 

ఇలా పెన చెప్పినవన్నీ వలించి, ఆఖరున కాకిని 
| య 

గం కేయ్యమని'అడుగుతారు, గం వేసిందా - తను అనుకున్నట్లు 

జరుగుతుందని ఒక నమ్మకం. 

రెండు |(తాచులు కలిసివుండగా చూసే గొప్ప అదృష్ట 

మని జబుతుంటారు. ఒక పాముని చూనీ చూడడంతోనే 

కళలు మూసుకొడే మనకు చెండు పాములజంట కనుపడడం కల। 
గొ “మట్. 

ఈ పాములకు సంబంధించిన జాతి ఒకటి వుండి. రక 

రకముల నాగులను బట్టల్లో పెట్టుకుని నాగన్యురం ఊదుతూ 

బిచ్చం అడుకో వడం, మెడగూద పాకించుకుంటూ డబ్బులు 

నంపాదించడం, గారడీలో నింత పంతగా పడగ విప్పించి, 

ఆడించి, వినోదం చూపినూండడం సరిపాటి అయిన విషయమే. 

వెలుగు జాతికీ, నాగుమయ్యకూ చిరకాల నంబంధం, బంధు 

త్వం వున్నట్టుగా మనకు గోచరిస్తుంది = “నాగయ్య, నాగశం 

నాగులా, నాగేశ్వరావు, నాగమ్మ, నాగి, నాగలమ్మీ. సుబ 

హ్నణ్యం, సుఖ్బారాయును "'ముడలగునవన్నీ, ఈ నాగు 

మయ్య మిాద అభిమానంతో, భక్రితో జ్ఞాపక చిహ్నంగా 

ధరించుకొన్న వె, అజీకశకాను మన (పొాచీన శిల్ప సము 

డాయంలోనూ సుడి నోవురాలలోనూ, నాగచిస లు 

చెక్క_డం ఒక అఆఛారం౦గా కనువీించడందా్యారా కూడా=నాగు 
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మయ్య కు తెలుగయ్యకు దగ్గర సంబంధం బాలా వున్నట్టు 

కనుపిస్తుంది. 

ఈ పాటల్లో నింత వమిటంళు _ భయం గొలిపే నాగు 

లను నిదబుచ్చడం, సతులు గరవడం మాస్తూం కు వింతగా శే 

అగుపిస్తుంది = అటుసంటి పాటలలో కొన్ని చూదాం. 

(1) నాగుమయ్యకు బుద్దులు గరపడంఆ 

పుట్టలో నాగన్న 

బాచి నాగన్న 

ఎండలో పడుకోకు 

వెరి నాగన్న 1 

కలవారు యిళ్ళలో 

గగ్వంబువారు 

కాలాపీ జ లేరు 
నో 

కాళ్ళా జేరు! 

ఎంగిళు యే సేసి 

భంగ పుసాకు 

అటు వెళ్ళి రూ కోకు 

బాకీ శేవులకు! 

బాకి రేవులోన 

చేరి పడుకుం కు 

సాలిఫ్రురుగనీ నిన్ను 

న౦ పేరు నారు! 
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అటు వెళ్ళకు నాగన్న 

చెరుకు తోటలకు 

చెరుకు తోటలోన 
మేరి పడుకుం కు! 

న లశెరుకని నిన్ను 
(౧ 

నరిశేరు వారు! 

అ స్తమానం = రాగనక, పొగలనక, చేలంటా, 

వొడంటా, తోటలంటా, తిరిగే రైతు _ ఎక్కడ ఫురుగూ 
పుటా వుంటుందోనని భయపడేరై తే - నాగుమయ్య కు ఇటు 

వంటి నంజబేశం, నలహో యిస్తూం శే వింతకాదూ! 

ఒక వేళ మనం కొడతామని బెదిశేకరిచిందో, కరవా 
లనొ శకాశుసిందో నాగుమయ్య కాశుస్తే అప్పుడూ మరత 

ముతో, _(్రార్థనతో విషం పోకొట్టు కోడం చూడండి! 

నాగా దిగరా 

నా తేర్మడి దిగరా 

నాగన్న దిగరా 

నాగా దిగగా! 

దిగుదిగూ నాగన్న 

దివ్వ సుందర నాగ 

నల చుక్కల నాగా 

నా ముద్దునాగా! 

నవనవ లాడేటి 

నల్ల చుక్కల నాగ 
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వాటి 

తళతళా ల్రాచేటి 

తెల్లచుక్కుల నాగ! 

పసిమి వొళలలుగల 

పచ్చన్ని నాగా! 

కొండ చిలువలేే 

కోర్కెతో రొజు 

పరుగుడు పాములకు 

(సభు వైరంజల్ని 

మొగలి ఇెటపెసన 
Ma... 

మనలీ తిరుుగులాడి 

పాలు తరగించూ 

పచ్చన్ని నాగా! 

పక్కా_ను పదిహేను 

మచ్చా యు గబవాడ 

గురివింద పూసల 

కళ్ళయినకలవాడ 

పరికి ముళ్ళవంటి 

పళ్ళుగలవాడ 

నాగా దిగరా 

నాగన్నా దిగరా! 

సె పాటను చదువుతూంశే సాములలో 
Qe 

మధురకవిత లు 

రకాలు, 

ఆకారాలు ప్రత్యతు పోతున్నాయి. అవి ఎక్క 
డుంటాయోూసూడా వినండి. 
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చలలు చెయ్యంగ 

చల కుండ కింద 
సట్, 

చల రీ నాగయ్య! 
"న్ న్ 

ఇవతిలా యిదెకోండ 

అవతలా అదిథొండ 

నట్టనడుమనుకొండ 

నల్ల_తొచయ్య! 

నాగులచవితి పండుగ మనశందరకూ తెలిసిం చే- 

నాగపూజకు నంబంధించిన చే ఈ పాట-పుట్లల్లోః పాలోయడం, 

తొ(రలో పాలోయడం, పుట్టలకు పూజలుచేసి, పాలోసి, 

గంధంపూసి, జూశ్లైట్టి, దండాలెట్టడం నాగుల చవితికి జో 

విధానం ౬ నాడు నాగుమయ్యను కొలిచి పూజించి, 

ఫ్3) 



410 మధురకవి తలు 

“ని వోలిక్రిరాము నాగుమయ్యా యిది యిస్తా అది యిస్తాం” 

అంటూ పాడే ఈ పాట పరికించం౦డి 

పడగలె త్తకు పాము 

పగవారము కాము 

పడగ ర్త దూసింది 

నాలుకలు రెండూ 

నాలుకలు దూయ కే 

కీబారమునాగూ 

మంచి నాగూవై కే 

పంచె ల్మెక్టుము 

కోడె నాగ్గూవెతె 

కోక లెక్టుమూ ! 

పడగ లెత్తకు నాగు 

పగవారము కాము 

మాచేను పండితే 

చలిమి జే సేము; 

మా నువు పండితే 
చిమ్మి లే సేము 

నాలుకలు డియ్య శే 

సనీవారము నాగు 

మూపత్తి పండిలే 

పంచె "లపము!: 
లు 

మాయావు లీనితే 
పొలు పో సేము 
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పడగలెత్తకు నాగు 

పగవాగము కాము 

సీవాజ చేసేము 

స్కు (మొశక్కే-ము! 

అంశు ఈ నాగమయ్య పాటలో ఒక్కసారి నవా 
హోన్యం కనుపీంచక పోయినా నాగుకు బుద్దులు చె ప్పే పద్దతి 
బట్టలు యిస్తామన్న విన్న పాలుమూ శే వింకేమరి! 

నాగుల చవితికి నాగన్న 

స్నానం సంధ్యల నాగన్న 

పూలుపడగలు నాగన్న 

మడిబట్టలతో నాగన్న 

చిమ్మిలి చలిమిడీ నాగన్న 

పాలూ పండ్లూ నాగన్న 

దివిటీచేజున న నాగన్న 

ఉపవశించుచూూ నాగన్న 

ఉద్దాపించుచు నాగన్న 

ఊ శగొసాం నాగన్న 
పుట్టకు వసాం నాగన్న 

పూజలు గొనౌరా నాగన్న! 

పళ్లు, కాయలు అమ్ముకొని తన పొట్టకు తాను 

సంపాదించుకోసాలనుకొ జ పడుచు బు చాలామంది కను 

స్తుంటారు! వీడతనం, ఆలుసుతనం, (గచూవ్వనం అమాయ te 
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కత_ఏ!2తో నెత్సిన 

అరచుకొంటూ తిర స్దిభో 

మధురకవితలు 

5 బుట్టలూ, తట్టలూ పెట్టుకుని పళ్ళ్ళోయని 

కావాలని విలిచే క రకారులోనూ కనుపించే హాస్యం, 

వింత భావాలు, పద చవముత్కాాశాలు పీనడానికి శృంగారం, 

చూడడానికి వింతగానూ 

మచ్చుకు ఒక్క-టి ం 

ప్రల ఫోనం 
౧౧ 

“గరువుకుి గోంగారకు ఒంటరిగా వెళ్ళిన పడుచూ, 

“కూప్రుికు 'వెళ్ళిన పడుచూ, చేనుగట్టుకు పచ్చ 

గడ్డిప పరకలకు వెళ్ళే పడుచూ _ ఈ పళ్ళమి 

వసాకుం శృంగార సాహిత్యంలో సిరిది (పశ్యేక తాంబూలం. 
అని లై 

మగ! 

ఆడదని? 

పళ్ళమ్మ వచ్చేను వళ్ళూ 

ముంచి పరువుఖొ చ్చిన 

జూమిపళ్తూ! ప|| 

పకువెన పళ ఎలో 
Qa a. 

కొంటాను చేను 

పట్టినొక్కీ_ సూసుకుంటాను ; 

కొంగసాటున క ప్పివుంఛాను 

నేను సేతబట్ట సూడనివ్వానో 

పళ్ళు కావ లేనన్న 

కళ్ళ తోడ సూసి 

కాళ్ళదగ్గరకొచ్చి 

కానిస్తే రెండి నః ప |] 

నూ చిలివితనంగా కొొంకుగా 

ఉంటాయి. అటువంటి వాట 

కోవలో శే 
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మగ; పరునైన పళ్ల తే 

కొంటాను వేను 

పట్టి నొక్కీ_ సూసుకుంటాను 
అరువు బేరముకాదు 
అ మోరి శెటాల 

| 99 

ఉరవజూడగనిమ్ము 

ఉండు పారొసానుః 

ఆడది: పళ్ళమ్మవచ్చేను పళూ 

పళ్ళు కావ లెనన్న 

కళ్ళచోడనె సూసి 

కాళ్ళదగ్గరకొచ్చి 

శకానిసె చెండి స : | ప|| 
అబే pn.) 

ఈ “పళ్ళు” అమ్మి పలుకులూ శఇొసే “అబ్బి పలు 

కుల కులుకు లూ మధ్య భావాన్ని పరమాన్నంగా భావించి 

జురు కోవాలెగాని యిక్కడ చెప్పడం అవనరం వుండదు. 

మరొక్క పాటతో ముందుకు వెడదాము _ ఈ "జెల్ 
మోహానరంగ పాట శృంగారపరమైన బే అయినా ా ఆ 
మాటల నీటూ, ఆ కోర్కెల గోటూ కలిపితే వినోదమూ, 
హోక్య మూకూడా మనకు వినిపించడం జరుగుతుంది = నినండి. 

చెల్ మోహవరంగ పాట విననివారు ఎవరూ వుండరు. 
వున్నారంశే ఆశ్చర్య మే! భోగం మేళొల వారినించి - పడక 
గదిలోదాకా ఈ పాటకు బంధువులే! మొత ౦మోద ఈ పాట 

బాలా బాగుంటుంది కదూ! న - 
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* రంగాకు చెట్టుమోా దా 

బంగారు గోరువంక 

వినివించేశతలు 

విందము పదరా! 

చెల్ మోహనరంగా 

చివుశాకూ ప ళ్ళెరములో 

మీవుల పండిన పండ్లు 

నవరించీ మనము 

ఆరగిందము పదరా 

చెల్ మోహనరంగా ! 

బొగడపూవులు గోసి 

వొందుగనే దండగుచ్చి 

దండ నీ మెడకు 

చేసుకు పోరా 

చెల్ మోవానరంగా ! 

చిరి మంచుకోటలోన 
గురు తేన మం౦చేమోాద 

సిరిషాట మనసునిండ 

పాడుదను పదరా 

జెల్ మోహానరంగా! 

చెట్టు తుమ్మెదలు/ాడి 

గట్టి బాజాలు పాడి 

మథురశ్రవితలు 

* ఈ చెల్ మోపహూనపదం = రెండు, మూడు సేకరణలను ఆధారం 

చేసుకుని ఆందినంతమట్టుకు కొంచం అటూ యిటూగా యివ్యడమైనది. 
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అటిటు తిళుగుతు 
తిలలు 

గ్రే దులుచున్న పి కదారా 

శౌల్ మోహనరంగా! 

ర్రొనమావి కొమ్మలందు 

గుర్ముతెన రామచిలుక 

దనములు అందిస్తు 

పిలుచు చున్నాది గదరా 

చెల్ మోహనరంగా! 

గుబురెన చింతమిద 

కబురు తెచ్చేటి చిలుక 
సొగసైన గూడుక కైను కదరా 

చెల్ మోహనరంగా! 

వీవు పోయేజారిలోను 

నిలువు టద్దములలోన 

నీదు రూపు నిలచిపోయెను గదరా 
చెల్ మోహనరంగా! 

చిరునవ్వు నవ్వి కేను 

కురియు పువుషలవాన 

చిరునవ్య్యూ ఆశించి 

కోరీయుంటిని గదరా 

ఇల్ మోహనరంగా! 

శబివారం నంతలోన 

పగిబూని నంతలోన 
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సను వెదకి పకవె_్టి 

పట్టుకొ ౦టిని గదరా 

చెల్ మోహనరంగా! 

బొండుమల్లై పూలదండ 

నిండుగా నీ మెడను వేసి 

నిండారా కొగలింతును రాశా 

చల్ మోహనరంగా! 

ఇక్క-డ మనకు జ్ఞాపకం వచ్చే పాటలు చాలా 

వున్నాయి. జూవలీలు, శృంగార భక కీ ర్రనలు ఆ కోనలో శే 

శాందేదే ఈ “ఇెల్ మోహానరంగని పదాలు” = పోతే అవి 

భక్తితో రంగరించిన శృంగార “మార్గ” కవితలు అయి శే, 

(పేముతో కలిపి పలకరించే “దేశి” కవితలు యివి! 

మువ్య గో పాలుని పిలుస్తూ పాడే మువ్యగో పాల క్రీ ర్రన 

లలో అడుగడుగునా కనిపించే శృంగారం వింశ ఈ జానపద 

శృంగారం చాలా తేలికగానే కనుపిస్తుంది ! 

ఇెల్ మోహనరంగా పదమే యింకా వు౦ది= 

“చీక్షటి రా[తినాడు 

కోక నలది కటురోని 
గ 63 

చీక్రటో కలిసిపోతిని గదరా 

చెల్ మోపానరంగా! 

ఊడలా మరి డ్రీండా 

మోడైన తుమ్మ చూపి 

చీకట్లో ధడుసుకొంటిని గదరా 

చెల్ మోావానరం౦గా! 
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పాపం! ఎంత భయమో చూడండి _ వదో ఒక నిర్ణిత 

(ప జేశం (సేమికులకు కొొండగురు. అలాగే ఊడల మరి 

(కింద చీకటి వేళ కలుసుకుందాం "అనుకున్నా. మోహన 

రంగడు రావడం ఆలన్యమైంది. (వీయుడుకోనం [వియుశ్రాలు 

ఇలా ఒంటరెగా ఎదురు తెన్నులు కాయడం అంత (శమ 

మరోటి లేదనే చెప్పాలి. 

గాలి పస్తే ఆశ _ పవీ. రెక్కాడి సే అనుమానం; 

కొమ్మ కదులు తే జల్లు జల్లు, వీడ ఆనిశే ఒళ్ళంతా చెమట 

వుననంతా గల్ల ంతు - ఎవరో? వమో? అన్న భీతి _ అను 

మానం - ఈమెహా ఇటువంటి పరీ వె. ఎదురైంది. ఓ తుమ్మ 

మోడు నీడనుచూసి దశుసుకొందిట = వురి చెల్ మోహన 

రంగడు దిష్టి తీయించాడో లేదో? 

కళ జ్రాం బ్ర ఫుట డాటి 
డ్రై (A) 

ఘన మైన అడవిడాటి 

అన్ని దాటి అరసి తరలితెగదరా 

చాల్ మోాహానరంగా! 

ఒంటిగా పోనద్దు వద్దని 

పెటబటి లాగగా చే 
0 ) 

పుటజారి సిససపడితిని గదరా 
యి ౧ 

వెల్ మోవానరంగా! 

పొడుపు కొ”ొండలమోద 

నిండై న చం౦దమనూమవ 

రల 
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ఏలాగే నిలబజెనుగనరా 

జల్ మోహనరంగా! 

చే నొంటిగాను పోతే 

సివు నావెంట వ సే 

నిడజూసి జడుసుకొం౦ంటినిగ దశరా 

ఇల్ మోహనరంగా! 

ఈ పాటల్లో ఎంత ధైర్యం పనులలో కనువిస్తుండో. 

అంతే అనుమానం, భయం, (సంఘంకో రలు చూసే "అయుం 

టుంది) కూడా కనుపిస్తుంది. నండూరివారియెంకీ యిలా 

భయపడితే “దడుపూగిడుపూమాని. . .'"అని ధైర్యం యివ్వ 

వలసివచ్చింది అనుకుంటా! 

వీవు నేనూ నిలబడితే 

వచ్చిపోయే టటి వారు 
రై 

చికునవ్యూూ నప్యిపోయిరి గదరా 

చెల్ మవోహనరరగా । 

అది ఎప్పుడూ, ఎక్కడా వున్న డే! ఓ జంటనుచూసి 

నోళ్ళు నొక్కు_కోచేవారు కొందశెతే, మరో చిన్నారి జంటను 

చూసి బుగ్గలు సొట్టలు పొడుచుకో చేవారు మరికొందరు; గున 

గునలు బక్ చోట అయితే పకపకలు మరొక్క_-నోట; అందు 

లోనూ తీరని కోర్క_లతో, అందని ఆశయాలతో _ ఓటమి 

తిన్న హృదయాలకు ౬ ఇటువంటి (పేమజంటలను చూ స్తే 

వెక్కిరింకేలు, వేళాకోళాలు, బుగ్గలు నొక్కుకోడాలు, 
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(ఈర్థ్యక్షీఆండాం) సహాజ! అయినా ఈ అమ్మలక్క_ల మాట 

లను పటించుకు కూవ్తం శే ఎలాగ చెప్కండిః? 
6 +3} 

పీకు నాకు శే సమే 
mp యాల 

నేప మ ల్రవూల ధర స్ప గట్టై 

కెప్పిమి-ద జేలి పోదుముగదరా 
చెల్ మోవానరంగా! 

నాలోని వలప్రతీగ 

నీలాల పేగులాగ 

నీ కంఠము నే చుట్టికి గదరా 

ఇల్ మోహనరంగా ! 

సీమోద వలపుతీపి 

నామాద శకెక్కె_పోయె 

నిన్ని ౦క పఏిడువజా లనురా 

ఇెల్ మోాహానరం౦గా! 

అకా 

చిన్న సీ ముగముజూచి 

నిలవునా సౌొక్కి_పోతినిగదరా 

కౌల్ మోహానరంగా ! 

సికూ వీనారు చేరు 

నాకూ నావాకు బేకు 

ఏటిపశువ ఇలు కడదాంపదరా 
గె గు 

ఇత్ మాహనరంగా! 
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సీవే చందురుడనై లె 

నేనే వెన్నె లని 

భానించి వెంటనుందును పదరా 

డాల్ మోహానరంగా! 

సాపీస్టై గాలీవాన 

బెజవాడకు శాకపోతే 

కష్టాలే 'వేకపోవునుగదరా 

చాల్ మోహనరంగా! 

_-పెజవాడలో కొంతకాలం చె ల్ మోహనునితో కూడా 

విరగినటు౦ది. 

*..... శంటీకి కాటుకెట్టి 
కడవా చంకాన బెట్టి 

కన్నీ రె క డవనిండెనుగద రా 

డాల్ మోాహానరంగా! 

నీ భూప చూడగోరి 

చారులూ గాచగెనే 

పాడు శకున మా యెను గదరొ 

ఇల్ మూవానరంగా! 

(పేమ అశేది హృదయంలో నాటుకోవా వేగాని, తదు 

పి ఎన్ని అడ్డులు దుడ్డుక (రలలాగా ఎదురు నిలచినా ఆగదు, 

అందులోనూ హృదయం యిచ్చి పుచ్చుకొనే పన్నిత్ర (పేవుకు 

ఎదురులేదు. తను నమ్ముకున్న వృదయంకోనం (పాణ 

త్యాగంకైనా వెనుకాడదు! 

చూడండీ _ తవ చెల్ మోహానరంగడిని కనులారా 

చూడాలని ఆశ _ అందుకోసం కళ్ళల్లో పతులు పెటుకుని 
౧౧ రు 
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దారులు గాచివుంశే _ శకునం మంచిది కొ లేదుట అం 
అతగాడు రాలేదచే అనుకోవాలి, 

ఏమిటో _ ఈ నమ్మకాలు, శకునాలు, తను (_ేవింం 

చిన మోహనరం౦గళ్ళ కోనం _ శేవముంకోనం, మంచికోనం 
సోదులుచూవీ, (ముక్కి_ సంకృ ప్రి పడడం జకుగుతుందం 
శునూ ఆశ్చర్యం ఎందుకు? 

సీవు నేను వకమెే 
నిండు చందురుడు నపి( 

మేఘాల దూరిపోయెనుగదరా! 

చెల్ మోాహానరంగా! 

నిన్ను జూచి నన్ను జూచి 

పున్నమ చందురుడు 

నవి చిక్కిా శల్యమాయెనుపదరా 

జెల్ చోవానరంనా! 

విరజాజి పూలుపూసె 

ఉరవైన వనములోన 

గురివిండ లేరుదముపద రా 

చెల్ మోహానరంగా! 

పసిడి పన్నీటిలోన 

మిసిమికాంతులతో డ 

బంగాకుచేప లున్న విగదరా 

జెల్ మోహనరంగా! 

బల మైన అలలు ేగి 

చలియిచు సాగరమున 
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సంగీత నూలకింతము పదరా 

చెల్ మోవానరంగా! 

నరులు కన్సడనిచోట 

సురలు న్నారు పితు 

అందముగా ఆడుకిొందము వదరా 

జెల్ మోహనరంగా! 

తెలిశామరాకు జండా 

గలప్రుల రథముమిోద 

"దేశాలు ఖిరుగుదాము పదరా 

చెల్ మోహనరంగా! 

ఇంతకన్నా ప్రియురాలు వం కోరుకోవాలి = హశ్యిగా 

ఆనందంగా, పూలరధంమిోాద చేశాలుతిరిగి _ తీర్ధాలుచూసిం 

వ్ వేలో ఊహలో విహారించాలేే తియ్యని ఫేరక్ర _కాగుంది! 

పూవుల రధము గట్టి 

చిలుక గ్నురము లుగ 
ర 

పోయివ త్రము గాచివాలున రొ 

చెల్ మోావానరంగా! 

ఫూలతోటి బుటగటి 
లు లు 

బుటకు ముల్యాలుచుట్టి 
ఆ డు 

బుట్టలో నే ఎగిరి పో దమురా 

చెల్ చూపహనళంగా! 

అమృత (పవాహయమెన 
రై 

ఆకాశ గంగలోన 
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నరి గంగాలాడుణాము పదరా 

చెల్ మోహనరంగా! 

ఇది మరీ ఖాగుంది - ఆకాశం యెత్తు ఆశ = ఆకాశ 

గంగలో జే నరిగంగా లాడుతుందట ఎ అంచేకాదు 

వి మొగము చందమామ 

ని కళ్ళు కలువపూలు 

నీ మొగముతోటి చేర్చిపోరా 

జెల్ మోహనరంగా! 

నీ నోటనున్న మురళి 

నా నోటనుంచి మాడు 

చే నొక్క పాటపాడెద వినరా 

చెల్ మోహనరంగా! 

మధువూ నీ మోవిలేనె 

అది రానే నానియని 

మతిమాలి సొకి,_సోలితిగదర్రా 

పల్ మోహనరంగా! 

సీవొక్క_ హ౦ంనవై తె 

నేను మాననమగుదు 

పన్నీట సిదురబుత్తునుగడరా 

ఇల్ మోహనరంగా! 

"వేట పని | టిలోన 

నీటుగాను జలక నడి 



యం! ముధురకపిత లు 

మధుర నీ రూపు చూపనుపదరా 

చెల్ మోహనరంగా! 

మధురా నీ గుంజెలదరా 

నిదురా కంటికి రాదు 

రెండు కొండలడ్డమా యెనురా 

చెల్ మవోవానరంగా! 

బంగారు పంజరాన 

చెంగావి చిలుకలంశు 

చెంగావి నీదు మోూవీగదరా 

చెల్ మోవానజంగా! 

కసూరి బొట్టు పెట్టి 

కలికి తొరాయిగట్లి 

నీవే నా రాజు 'వెకివిగదరా 

చెల్ మోహనరంగా! 

కళ్యాణ మండవపమున 

కనకంపు గదెపెన 
OA. 

మంగళహారతి చెప్పెదరా 

చెల్ మోహానరంగా! 

మొ త్తె౦మోద జీవితంలో వుండవలసిన అన్ని కోర్కె 
లకు ఈ పాట రీ లిస్టు! పాడుకోటానికి బెస్టు! | 

ను 
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(పకి (మానికి ఓ స్థానిక గాథ,వీరగాథ వీరుడు కనిపీ 

సారు.కులం పేరున వచ్చే చిన్న చిన్న వోళాటాలలో, లేడా జూపి 

అనుకుంచాం, ేవ్చడుమోద పేచీఖభాషమిోద చేచీమతం పేరిట 

కొట్లాట, త్ర చేరున కతులు ౬ యిలాటి చిన్న చిన్న సమ 

న్యలు రగులుకొొని బికులూగడులూ గీసుకుని గూపులుగా 

చీలి పోరాటాలు సల్బ్పుకొని ఏిరమరణంపొండిన (ప్రాంతీయ 

వీులకు పొగడుతూ, న్మరిం చుకుంటూ గాథలుగా అల్లుకొని 

పాడుకు జే వీరోయాలు, వీరగాథలు చాలా వున్నాయి. 

బొబ్బిలి యుద్ధం వమిటి? పల్నా టివికుల చరె తవమికి! 

ఆ కథలూ, పాటలూ.విరగాథలై తెలుగునాడున _పతిధ్యనిస్తూ 



tha 8 నుధురకవితల్లు 

వృంటొోయుి, ఏకులగడ్లలో పుట్టిన పలనాడునిదెగా! వెలనాడు 

నీజెరా అని వీర నంచేశాలు నిస్తూనేవుంటాయి. 

పూర కాలంలో గామాలను దోచుకోవడాలు 

ఎక్కువ - దానికి సాయం భూన్య్వావ్వు జిమా౦డారీ అహం 

కారవు చలాయిం౦వ్రు బలవంతపు చాకిరీ, అన్యాయంగా 

పన్నుల వసూలు _ ఏటిని ధిక్కరించి ఎదురు నిలిచి _పాణా 

రణ గావించిన అజ్ఞాత ఏికులను స్మరిం చుకుంటూ ఆయా 

[గమాలలో అయా |పాంతాలలో పాటలు పొడు కోవడం 

వింటుంటాం. తమకుఅయిప్పముయి లే ఎదురుతిరిగి కత్తులు కర 

కరలాడించే ప్ల జీవి తలు యిషమెనే నెతి నపెటుకు 
bya అతి 6 

పూజిస్తుంది _ అటునంటి ఫీకుల అజ్ఞాత గాధలు పాటలు 

కన్ని చూాదడాం౦: 

గురాల గోవి రెడ్డి శకు చాలా (పచారంలో 

గలది. ఇతడి చుడ శొననాలకు సహించ లేని థైర్వవంతుల 

గుంపు చేలగట్టున చి తనధ చేసి పగదీష్పృకుని గోపిరెడ్డి సెశాచి 
6 యా స 2 

కత్వానికి వాత తంగా స్య స్పివాచకం౦ం ఇజెప్పారు. ఆ చండ 

శాననుని ఆకారం, అవహాంకారం ఎలాటణటిదో ఈ పాట చెబు 

తూందఏి. ఎంతదుముడెనా కన్వతేలికి కొడు శేకదూమురి _ 
(An Yo a on 

అందుకే తల్పి తలుచుకు తలు చుకు వకుస్తుంది. బాధల కోర 

చేని (పజ బాధతో వడి స హ్ కొడుకు కోన నం తల్లి ఏడ్పు. 

ఓ గృురాల గోపిరెడ్డి 

డా చేపల్లికి దాన మైతినా! 
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కు కేకు ఎండి ముకుగులు 

చేతులాకు బెట్టు కోని 

కట్ట్లవమిాడా పస్తావుంకె 

కలకశురనుకొంటిని రొడకా Uy 

నయ్యా్యరి ప్రాడకో 

బంగారు కొడకా 

చాచేపలి కి జాన మెకినా || 
మ్ శా 

నా (పక్కా ఒకచేను 

ఈ [పక్క ఒకచేను 

నడువు నాపచేను 

నరికిరి కొడకా = వయ్యారి రెడ కో 

వ్ర] 
—గేవిఢెడి ఎటువంటి అన్వాయాలు చేశావో 

కేలుసుకోవాలంకే ఇటువంటి పాబవలన వీలుపడదు 

కథల రూపంలోవుంకే తెలుసుండేవి = అయినా బలవంత 

మెననర్చుము చలఖిచీ ముల చేతజిక్కి చావద సుమతీ | 
QQ 

ఈ గుకువులన్నకు గ్రామంలో నమ్మ లేని వ్యక్తు కులు" 

చ్యేపించే జనం ౬ |పమాద నాకావరణం ఇాలా వున్న 

టుంది. 



410 మధురకవితలు 

ముండార మూడుబళ్ళు 

ఎనకాల వడుబళ్ళు 

వబరిడీలొ వున్నావు కొడకా 

బండోడు గురువులన్నా! 

తోశోళ్ళు వెంట చేరు 

తమ్ముళ్ళు ఎంట నేను 

పా వేళ్ళు ఎంటనేరు 

ఒంటారిగాను పోకు 

బందోడు గుకువులన్నా! 

వీజండీమిాద ఆన 

సి ఒంటమిోద ఆన 

ఒంటారిగాను పోకు 

తంటాలు మారి నాళ్ళు 

బండోడు గురువుల శ్నా! 

ఏ పంటపెలముతోడు 

ఏ పాడి పశువుతోడు 

ఆ పశుబలము నమ్మబోకు 

పా లేళ్ళ నమ్మబోకు 

బండోడు గురువులన్నా! 

__-పదిబళ్ళతోకూడిన జనంతో బయలుజీరిన కొడు 

కొని తల్చుకుని = ఏ బండిలో వున్నాడో అని బాధపడుతూ 

పశుబలాన్ని మాసి నమ్మకు అని నాసోతూంది, 
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ఇంతకీ ముందర మూడుబళ్ళు, ఎనకాల ఏడుబళ్ళలోో 
ఎక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాడో తెలియరాదు. 

గురాల గోపిరెడ్డి జనానికి అన్యాయాలు జేజ 
నీ 

మరణించాడు = సంది రెడ్డి కామిపిశాచంతో బలవంతంగా 

చంపబడ్డాడు = చందవమావులాంటివాడే నంది రెడ్డి ఆయినా 
(=! 

గుణంకూడా కావాలిగా! 

రాజా మా నంది రెడ్డి 

క కిలలో బ త్రేము తీరేనా | ఠా! 

కొడుకా మా నంది రెడ్డి 

మలుపం చె కటు కోని 

నల్లకోటూా తీొడుకో,ని 

పల్లెగా డనుకొొ టే రా 

కొడుకా మా నంది రెడ్డి! 

కట్టమిగా దా పోతావృం శు 

కలక కురనుకొొంటిని ఖొడ'కొ 

రాజా మా నంది రెడ్డీ 

నీ కిలలో బ తెముదీరెనా! 

నున్న౦గా తలదుప్వి 

నూగాయ జడ లేసి 

సందువెంట బోకతావుంశే 

నందమామనుకొొంటిని కొడకా! 

నచ్చిపొ య్యే దోవలోనా 

దానిమ్మా చెట్టు క్రిందా 



UC Lara Me 
థి ఇ 

రాజా మా నంది రెడ్డి 

వ కిలలో బత్తము బ్రీచెనా।! 

పూర్య కాలంలో తన కొడుకు కలక పేరంత కావా 

లని, కలక్రరులాగా వున్నాడని మురియడం పరివాటు, 

గ్ను రాల గోపిరెడ్డి, నంది రెడ్డి పాటలలో తల్లి పలికిన పలుకులు 

సూచిసు స్తున్నాయి. ఆ రోజుబ్లోనంగతి క లెక 2 రనుకో 6, చేదోం 

వుంతులడాకా చాకబేకంలో నే న పన్నా ద? 

మల్దన్న మై ద వ. వవ లాం క్ సం, ప 

కటారు. 
లు 

ఓరోరి మల్లన్నా 

బొమ్మనిపాట ముల లన్న 

పాలో జే ఫుడితివిరా 

బొమ్మున్పాటి మల్లన్నా 

పగద్నారె ఫుడితివిరా 

బొమ్మని పాటి మల్లన్నా 

పీతం డీ జావ౦గా 

ప్తలి జూవంగా 
0 _ 

నాసేతు లేసిగి ఛా 

బొమ్మనిపాటి మలన్నా 

బడక కట్టండూ? 
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యల్పటకాడు చందగాడు 

దుమ్మే పాడదిరొ 

బొమ్మనిపాటి మలన్నా 

బోరుబోరు బాగు 

డొల్లాకా సోడు కొట్టిన 

కక్క సప్రు రాళ్ళళ్ళో 

సినోరి కట్టిరిగా 

బొవ్మునిపాటి మల్లన్నా! 

" పాటలో పచ్చే పడాలనుబట్టి సుమారుగా కాలం, 

మండలం నిర్భయించుకో'వచ్చును - “కక్క్యూ-సు” అన్నపదం 

ఇంగ్లీషు పరిపాలకులవలన వచ్చినదిగాన . ఈ సంఘటన అప్ప 

టెదై వుండవచ్చును. “పకోడీలు, ఉబతాయి” “లో లకులు” 

లాంటివి - అప వచ్చాక నేక దా పాటలకెకాాయి. 

ఈ పాట చూడండి. (గామాలమిద దోపిడికి 

రానడం ౬ ధైర్యవంతులు ఎదుర్కోవడం పాతకాలంలో 

జరుగుతూం జేదని ముందశే అనుకున్నాం! అటువంటి సంఘ 

టనే _ హంజేవాకు (దోవిడితండా) దోపిడికి వచ్చినప్పుడు 

కొము;బూరాతో (గ్రామాన్ని మేల్కొ-లిపీ, బలంతో 
@ 

పోకుకు దిగాడుట! 

వోలు కోలన కోలు 

కోలన్న వోచే 

(రర 
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గుట్ట గురప్ప కాండ 
లు 

గురిదప్పకుం డా 

పెదళము రాకుండ 

పడెర నీ జండా 

సరా పీబులు చెడి 
డా (3 
నెలవన్న కాడా 

సనుజూచి నాగుంచఛ్లె 

జలుజల్లును నెరా! | పోలు॥ 

నీకు పూలు నీ కత్తికి పూలు 

సీచేతికీ వన్నె బంగా రురవలు 

ఎరది గుర్రము వెండి క భృమురా 

దూకిం జ గురాన్ని దుమ్మెల్ల రగ 

ఒాడిద గు రాము బుగడక ళ్ళేమురా 

బుగడ క ఛ్యాణిక్ బొ౦డుమ లైలురా! 

విధంగా జండాలు సిగ్న ల్బుగానూ, గ రాల 

తోనూ, బలాలతోనూ ఎదుకుకిరగి దోపిడి విధానానికి ఎదును 

నిలచి (గామాలను రతు.౦చుకున్న పిరగాథలు - వీర యువ 

యువకులు = తెలంగాణా రజాకార్ పోరాట నవాయంలో 

ఎంతమందో-నాటిపిరుల గాథలకు, పఏీరకృత్యాలకు సాత్యుం 

తెలంగాణాలోని (పతిగుట్ట, ఉఆటూ అంప్ బాలు అనుకుం 
మత్, 

టూాను; 
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తెల్ల వా రిని *టపాకాయి” టపాలతో గజగజ లాడిరిచిన 

అల్లూరి వీళారా మరాజు గాథలూ, రాళ్ళతో, కై లతో, 

కారాలతో, క రాలతో నిడాం రాతుసతేగ్గంమిా ద వశ తెలం 

గాణా జరిపిన మెరుపు గొరిల్లా పోశాటూలు తలుచుకుం౦కు 

వ్ల్తు జలదరించే, గాథలూ, నంఘటన లో ఎన్నో! 

పాకువ గాథలకు పుట్టిల్లు, శాంతి నవాకాలకు నిలయం 

ఎవరినీ వం అనదు తేలుగు “హాడయం! కాని తనశే [(దోవాం 

చేయతల "పెట్టా నా = గసుండెలు తీసిన బంట్లు = బునకక్కీన 

సర్పాలు, గర్జించే సిం౦ంవోలు!, 

జెలుగు చరిత = దని సారస్వత చాఖను పరికీ 

యిటువంటి విరగాథలు చాలా ఛాలా దొరుకుతాయి! 

చ 
గీ ts 
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సంవాజాలు అన్న పదంలో శే ఇద్దరిమధ్య చర్చ అని 

ధంనిస్తూంది. అయితే యిని పాటలరూపంలో _ మాటలు 

పొదిగిన నంవాడాలు. ఈ సంవాడాలు ఎక్కువగా పౌరాణిక 

గాథలతో నే నడుస్తాయి. ేవజేవుల మధ్యనే _ కుటుంబాల 

లోనే కలతలూ, అనుమానాలూ గూడుగట్టుకొని, భర్తను 

భార్య, భార్యను భర్త నిల వేసి. వికిగీసి, అడగడం, హాడలు 

గొట్టడం, చివరకు నళీబే! అన్న పద్ధతిలో నంవాదం 

ముగియడం జరుగుతూం౦టుంది, 

తలుపులు దగ్గర పాటలచేపి = అనగా పెళ్ళిళ్ళలో పెళ్ళ 

కొడుకుని, పెళ్ళికూతురినీ ద్వారంవద్ద నిలిపి తలుపుదగ్గర 

పాటది పొడుతూటారు - వీటిలో కొన్ని యి! 
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నువాడాలుగా జరిగే రాయసారాలు కొన్ని తడిక 

రాయబారం”, “చిలుక రాయ చారం”, “చందమామ 

రాయబారాలు కొన్ని శనుఫించకనూ పో లేదు! 

ఈ క్రింది సంవాదం అనుమా నంతో కూడిన లతీ- 

<< 
క్ష 

విష్ణు నంవాద౦! నిన్గుమరా ని నిల వేసి లము ఏమవుని అడుగు 

తూందో-ఇ ద్దరిమధ్యా నంవాదం ఎంత పట్టుగా జరుగుతూందో * 

సూూడండీ | 

కలికి కవాటము 

బంధన చేసిన 

కారణ'మేమే లకీ = నికు 

శారణ మేమే లీ ! 

కారణ ముమని 

అడిగెను ని మది 

తెలియ లేద ధథవళౌటోొ = మని 

“తెలియ చేద ధవళా త? 

తెలిసీ తెలియక 

ఇంచిత వేరితి 

ఫంతమేలనే లనే. ఇ - నీకో 

పంత మేల 'నే లమ్మే! డే 

పొంచప్రు జాతేని 

చంచిత సవతిని 

జంతదీశెనో సామీ = నాకు 

ఇంక దీగెనో సాmిం! - 
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జిలుగు ఫపుశుదల 

చీరలు తెస్తిని 

చాంతచేర వే లత్మ =నా 

“చెంత చేర వే లమ్మ! 

జిలుగు ఫ్రుశేుదల 

చీరలు తెళ్ళ 

'ఇంచితచేవను పోనోయీ _ స్వు 

జెంచికచేకును పోనోయో! 

చేపట్టు చెల్వ బంగారు 

రవికలు తెస్తినె 

జాగుసేయశే ధవలాత్నీ - నను 

జూల్వరు బంగారు రవికలు 

శెంచీత కిచ్చిన 

ఏలును స్వామి = నీ విచ్చిన 

వలును స్వామి! 

ఇప్పపు బంతులు 

ఇఇంపుగ తెప్త్రిని 

ఇంఫుగ యేలవె లమ = నను 

ఇంవుగ మేలవె లఖ్మ్మీ! 

ఇప్పుఫు బంతులు 

ఇంతి చెంచితేకీ 

56) 
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ఇ సే యేలును స్వావిగా = నిను 

ఇచే యేలును స్వామో ! 

మల్లపు బంతులు 

మగువరొ లెస్తిని 

మన్నించేలవె లతే - నను 

మన్ని ంచేల వె లట! 

మలెస్సు బంతులు 
ap) 

మగువ చెంచిత కి సే 
శీ 

మన్నించేలును సాగమిో - నను 

మన్ని ౦చేలును స్వామి! 

రవ్వలు ఇెక్కి_న 

రాగిడి తే సిని 

వ పీ లతీ)-న రానియ్య లః శ్ర ను 

రాసయ్య నె ర్ లత! 

రవ్యలు చెక్కి_న 

రాగిడి తెస్తే 

చెంచీతకిన్య గదో యి? = నివు 

ఇెంచీతేకివ్వగదోయిీా!! 

గరిమిస్థ్రమ్మున 
యు 

గండభేరుండంబులు 

గాసిబొంది తెనె భెామా- నేను 

గాసిబొందితిన భామా !! 
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గండసపండంబులు 

గాసిబొంది తే 

జెంచితయేలును స్వామి = నిను 

జంచితయేలును సామి! 

సర న్నా (న్తీవా) స శే అత్మ 

నరణ౦టిని ైళొన వాలమ్మే 

సరణంటిని 7౯ొన వే! 

న కొ త్తపెళ్ళిళొ డుై సీవ్లూ 

వర్జిల్లుము వసుదేవా-స్వామిోా 

వర్లిల్లుము వసుచేవా! 

పద్మగంధి నీ పాదములాకు 

వందనములు పది వేలే_లవీ. 

వందనములు పదివేలే! 

నవ్వుతు (శ్రీలస్బి వాకిలితెను 

గడియతీసె వరకీ-అపుడే 

గడియలీసె వరలవ్నీ! 

మగువజనక్ తన 

మగువని తోడుకొ 

మందిరముల జీతెంన్! 

మహోవిన్హువు కే భార్య చేతిలో అంతపని జరిగితే సామా 
న్యులనంగతి శేమిటి చెప్పండి! 

గాం ఎక్కడికో బయలుదేంగి చెలిక క్తెలుచాసి ఎక్కడి 

కని అడుగుతున్నారు. గారెకీ, చెలిక త్తెలకూమధ్య జే ఈ 

సంవాదం ఎంత యింపుగా, సొంపుగా వుందో వినండి: 
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ఘల్లు ఘల్లున పాద 

గజ్జేలందేెలు (మోయ 

క లపాంసా నడకాల 

కలికీ ఎక్కడి? 

జడలోనూ గంగాను 

ధరియించుకొన్నట్టి 

జగము తేలే సాంబ 

నవని సన్ని ధిశే! 

బభొడూమలేలు జూాజై 
ళ్ ౧౧ 

దండాలు మెడనిండ 

అందామెరిగిన జగ 

దాంచా ఎక్కడిశే! 

అందాము వఏభూ తి 

అలరూ గంథాము 

నలచీన నీల 

కంశేను నన్నిధిశే! 

తళతళ మనురత్న 

తాటంకములు మెరయ 

పసిడీ మండలముల 

ఫణతీ ఎక్కడి శే; 

కలియుగ జన్మము 

గల శివ డై నట్ట 
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గరుకైన శంభు 

శంకరునీ నన్నిధిశే! 

హాచ్చుపాపటా బొట్టూ 

రత్నా కిరీట మూ 

వీవు మ్మా కరుణా 

కటావీ. ఎక్కడి శే? 

కడు పెద్ద రుచాశ్ 

మెడలో హారముడాల్సీ 

నరిదీచెకె,_డు జగ 

ఛీసు నన్నిద్ధిశే! 

ముఖమున చిరునవ్వు 

కల ఎరుపు కుంకుమ 

శేఖా వెలిసెడు లోక 

మాతా ఎక్కడి కే?? 

కంఠాన కాల 

కూటమ్ము ధరియి౦చుకు 

మండలా మేలే జగ 

ఫీసూ నన్ని థి! 

జంగావి చీరలూ 

జెంగూన జార౦గ 

రంగైన నవమోహ 

నాంగీ ఎక్కడికే? 
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చం(దుని శిరసూన 

రియించుకొన్సటి 

sew నబ 

నందీనూ నన్నిధి శే! 

సన్న౦పు నడువమరూ.పై 

శ్రిశ్ళాలా ఒశ్డాణం౦ 

మెరిసేటి బంగారు 

బొమ్మా ఎక్క_డి-కీ? 

కన్నులు మూడూ 

భుజంబులారూ 

అం బౌలుగల అర్హ 

నారీసు నన్ని ధీ శే! 

అభయ హా స్తములనే 

కరకంకణమురాజ 

వరమూ లిచ్చెటివారు 

గారి ఎక్కడికే? 

= శివుడు అక్కడక్కడా తిరిగి యింటికి వచ్చాడు. తలు 

ఫులు వేసున్నాయి = పీలుస్తున్నాడు. తలటపవతల పార్వతి 

నుంచుని వీవుంటుందో వినండి 

నివభకులకే దయగల వాడను 

నిష్రడందురు నాపేరూ - సాంబ 

శివ్రడందురు నా చేరూ! 
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నీవనావుంబులు నక అందుల జెల్లును 

చేరికతో వుండనోయోా = శివ 
చేరికతో వుండవోయా! 

వడిగినలండిన కుంతన లొన7”టి 

ఉరవతి దరుడ నె గౌరి _ నే 

ఉరధపతి దరుడ నె గారి! 

ఉరపళిధరుడ వై తె యీలాయెను 

వడలుకడకు ఫోనోయీ ఎ శివ 

వడలుకడకు పోవఛోయోా! 

బలానరాముడు బలనతినడిగిన 

బలదిందుడ నే గారీ _ చే 

బలదిందుడ నే గారీ! 

బలదిందుడవ లే యేలాయెను 

ఛక్తులిళ్ళకు పోనోయీ = శివ 
భ క్రులిళ్ళకు పోవోయీా ! 

కొొమరుగ గంగని జటలోనించుకు 

కొమరజంగాన్నే గౌరీ-శే 
కొమరజంగా న్నే గారీ! 

కొమరజంగమై తేమా యెను 

ఫొమరులిండ్లకు పోనోయీ _ శివ 

కొ మరులిం డ్లకు పోనోయోా! 

కాశిలోపల మోతములొన 7టి 

గంగాధరుడ నె గారీ నే 

నంగా ధరక్రుడ న గారీ! 
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వాశికియేల్నాగె తిరిగోమోా రు 

వార్నాసివై వుండగోయోా = శివ 

వార్నాసివె వుండనోయా! 

పెళ్ళి అయి అత్తవారింటికి వెళ్ళగానే యివిజేలేదు, అవి 

కేశేదు అని కోడలిని వేపుకుటినడం ఛాలా వోట్ల వింటుంటాం. 

నింతకాదు, విడ్డూర్భమూకొదు అలవా కు పోయింది. సుభ 

(దకూ అత వారింట అటువంటి నమస్వె ఎదురౌతుంది. సుభ 

(దను అర్జనుడు ఏమని అడుగుతున్నాడో వినండి. 

ఫున్నెం౦ంబునాడైన 

బూసనెలొండుకొోసి 

పుణ్యుడ రమ్ముని 

వీలచిర మోావాళ్ళు! 

అమవాస్య నాజేన 
a. 

అట్లువండుకొొస్ 

అల్లుడా రమ్మసీ 

పిలచిరా మోవాళు ॥ 

అని భార్యసుభ్యదను 'దెప్పిఫొడుస్తుంకే తను సమాధానం 

యినూరిది ; 
ఆడీ 

మావాళ్ళూ చజీదవాళూ 
కలి. 

నూ కేపి కలదు? 

సటగల పెదింటి 
శి లు 

ఇ డి కానూ 
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అచ్చటలు ముచ్చటలు 

అన్నీ మాశేరూ! 

భార్య మాటలకు నహించ తేక వోయాడు పార్ధడు. 

అనగాపిని పారుండు 

అతి కోపముననే! 

ఎడమ మీాసందువి 

పాంకోడుతో తన్నె! 

అవ్వుడు సుభ ద వంచేసిందనుకొన్నారు ? 

మువ్యలా ముదృడ్ర్డి 

చంకా బెట్టుకొని, 

వున్నామా చందుడ్ని 

"వెంటా బెట్టుకుని 

వెళ్ళనే సుభఖద 

అన్న వాడలకూ! 

చెల్లెలు సుభ్యద నడిచి తనవద్దకు రావడం గమనించిన 

అన్నకు ఆశ రం కాక మేమిటి? 

వనుగులు వుండంగ 

గరా లుండంగా! 

పలకీ లుండంగ 

చొనిన లుండంగ! 

కాలీ నడకనురాను. 

కారణం బేమోా ? 

క్) 
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అన్నతో సుభద్ర వెప్పుకుంటూంది. 

అన్నారో వింటీవ 

అన్నారో నీవు! 

ఎన్ని మాటలు చేను 

పడతి కావ సి | 

అర్రనుడు తనను అన్నమాటలు పూన గుచ్చినట్లు 
జే ౧ 

ఊఅటక మూ దున్నాయి 

అంచు బెించెలూ 
M౧ 

ఇదినో నే చెలెలా 
కత 

సక హరణము 

మండాలో వున్నాయి 

వాడి ఆఫ్రులు 
a2) 

న్స్ హరణమ్ము! 
(గ 

పసుపు కుంకువు నీకూ 

వళ్లాలా హోసీ! 

ఇదిగో నే చెలెల? 

నీకు హరణమ్ము ! 

గరవమున నీవూ 

కలిసిమెలిసుంఢూ ! 
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రు 
జవడాట కమ్మి { 

ఈ క్రింది సంవాదం (శ్రీ) కృష్ణుడికి _ రుక్మిణికి సంబం 
ధించి నడుస్తుంది. 

చిటపట చినుకులు కురిసెను 

దుప్పటి తడిసెను 

తలుపు తియ్య వె భామా - నీవు 

తలుపు తియ్యి వే భామా |! 

మెడలోనున్న ముచ్చపు 

హోరము ఎవరికిచ్చి నాబో యో = ప్వ్ర్ర 

ఎవరికిచ్చినా వోయి + 

గొ లది ఒకసనతి పెం డికిబోతెే 
౧౧ గ) 

నోరి వై యి స్తిన భామా! 

నంఖు చక్రములు 

చదరక గంథపు 

-జీఖ లున్న పేమోయీా 

వమేభామా నమ్మకుంకునూ 

బామునై న బశ్టేనే _నే 

బాము నెన బన్టునే ] 
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లక! = నరశింహస్వామిశి సంబంధిచిన సంవాదం 

యిది; 

తరుణీ నేను రాగా జూోచీ 

తేలుప్రు బరా మరాసున్న ' విధమూ 

అరదుగా నీ మదికి తోచేనా 
రీ లమ్మే దేసీ | 

అతివనీకూ అలుక వలానే? 

గాయకూడ సీ వగలు 

కానవచ్చే సీ తలాలు “నేడూ 

మాయసుద్దు "లన్న డానోయీో 

కీ నరనించో! 

మమ్ము రవ్వ లేల చేశావూ |! 

దుష్ట వి గచోముతోనూ 

దోకుకోని వేటాడి శే 

దుష్ట విగహామాయెశే 

కీ లహ ణేవి! 
(లి 

సృష్టి పాలింప నే వ స్త్రీనే | 

వేటబోయీననుచు బోయి 

ఏటుమోా శరా నీనందూయే 

బోటులాకూడుకూ వ స్తివి 

కీ నరకింహో , 

బొంకులూ నాతోటి బొంెొకీవు ! 
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కాముకో సీరాజు వేటా 

లాడబోయీ నాచోపేనా 

భామాముఖము నే నెరుగానే 

రీ లమ్మీ బేవి : 

పడగవేటా లాడి వన్తీనె ! 

నిదపోయేటి చేళాలో 

సద్దు సేయా వచ్చినావురా 

కీ నరతింహచో | 

బుదులెటూ సికు తోశారా | 
థఉ ౧౧ 

కేమలాంగీ శ్రీ) గురుడా! దీ 

(న్త్ నారశింహుడ'నే ననూ 

కోరినిన్ను కూడవ స్తీనే 

రీ లకు దేవి i 

చేరనిచ్చీతలుపూ తియ్య వే ! 

అందమలర నీ వెందుందూ 

'వ సుందరూలా నెకుగాననుచూ 

గంధమేలా కలిగేరా జూణా 

కీ నారగింహో! 

కల్కి. ఎవతో నీకు పూసేరా , 

తప్పాడి పొదలలోనూ 

తరచు వేటలాడబోశే 

ఫువ్చూడ నామోాదరా బే నే 
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క్ట లహ్మే దేవీ | 

పూసినన్తే గంధమాయీనే ! 

సుద్దులూప అను బాల 

పరవమూాత మై యింగారు చాలు 

వానంత మేలా కలిగోకాజూణా 

కీ నారకించ+ 

వనితయెనగో నీకు పూసేశా! 

పూచినామృవాలాతకులా 

ఫూలనరులా శృంగారములు 

చూచివసామనుచు పోతినే 

నీ లమ్మీ దేవీ! 

సొంపు లేశు రనమూచించే శే! 
(పాక టముగా చెంచూవనితా 

భాముకూడే నా వాకిటా 

నాకు ద_త్తేమియ్యా రా స్వామోా 

ఓ నారళింహో 

వాకిలి నే తీసేనుగానీ! 

తరుణినేను (శ్రీ) రూపాము 
చాల్చియున్నా వాడ్ని కనుకా 

అరుదుగా నీవుదిక తోచేశే 
ర్డీ లమీ జేపీ 

ఆతివనీనూ అలుకమౌానా నె! 

పద్దూలుపశ్కే_వు బాలా 

పరమా తా పూవద్గనున్నా 
ది 
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ముద్దుగుమ్మాఎవ తే రాదాగా 

నీ సారశింహో | 

మొరసి మొరసి నిన్నే చూసేరా: 

నన్ను తాంగీ నీవిప్పుడూ 

సఖయాలా గు క్తైరుగాననుచు 
నిన్నుముట్తి బాసా చేసేనా 
స్ట్ లకీ దేవి: 

మవమకూలినే నెరుగాచే ! 

ఇాసాలు చెసెడానంశు 

ఏతాదు లై నమ్మరూ 

సీ నారళింళ+ | 

డాసులెనవారూ న వ్వేరూ ; 

భాసురావు రామాగుణమా 

శాసాలు చేసేజానంశేు 

వారుమ మ్మెందుకు నమ్మాశే 

ర్డీ లమ్మీ డేవి: 

వాకుమ మ్మెందుకు నమ్మే! 

కం౦ంజనాభా బారూనాతో 

షుమకించి మాటలా జేళూ 

ముంజేతి కంకణ మే మెరసేఠా 

ఓీ నారనింహాో। 

మరచిచూడా అద్ద మేలరా! 



శరన్ . మధుర కమితే ల 

౫జరాజ శింహాములా నేనూ 

షునమూగశనే "వేటాడి తే 

సురలునాకూ మురయుచు నిపుడు 

కీ లము దేనిః 

సొంప్రుతో కంకణము కశ్చేరూ। 

సాఠరపాయూ నీవందూయా 

నఖయా నీ హాడియుంచా కా 

నన్నిధీశే వలా వ స్తీరీ 

శ్రీ నారళింహాో। 

సరసమూ నీణో వలశా? 

అండ జాగనున నౌ 

దండి తప్పులాకు సక్టు 

ఒక్క దండమునీకు పెళ్లునే 

రి లకీ దేని 1 

దండము నేరమూ మమ్మేలూ। 

చి త్రజాజాణా చెన్నూ మోరగాసీ 

నిత్య కొత్త పెళ్ళిళొడ్నుక వుండగా 

శీ నారగిం౦ంహో |; 

ఆలా సత్యభామా జూ (శ్హీకృవ్ణుల నంవాదం౦ ః 

వాకిలి ీయగటబే వారిజ 

ముఖ కోమలాంగి నాపపె 
డై 



న౦వాడాలు 457 

కోపము సేయక కోరివచి న 

వాడశే వాకిలి వేగ, 1వాకి॥ 

మూటివూ టికిని మారము 

సేయక మురహర 

పోపోశా మోసహానకా రా, | వాక! 

పారిజాత ములు పణతినీకిస్తును 

పంతగించక తీయువూ 

వాశకిలీ వేగ! ॥వాకి!! 

సత్య ఛామతోగూడి నరసమ్మూ 

లాడాగా సరసుడ అేచిరార 
వాకిలి తియ్యను! 1 వాకి॥ 

సుదతులందకిలోనూ 

సుందరాంగీవానీ 

వలచివచ్చినవాడానే 

జెలియరో వేగ! వాకి! 

దోసిలొగ్గితిన మ్మ 
౧0 

దోపాములెంచక జానూడాను 

దయను చూడుమా 

దయతోడ చెలియా! 1వాకి! 

ఇది ఇద్దరు శ్రీలు - సామాన్యులు కా రు---“లమ్మీ-గారి 

'దేవిల మధ్య జరిగే నంవాదం 

కరి) 
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సాధారణంగా స్ర్రీలమన స్తత మే అంత అనుకుంటాను 

తనవాడుగొప్పు! తను అందగత్తె! దానికి నిదర్శనంగా ఈ 

నంవాదం సాోోతీకు చూడండి: 

గారిబేఏ నీశంభు బేన్సనకు 

గభమున నలు పేమన్మూూ! 

నారీమణి నీ విష్ణుచేముడూ 
నలుష్రకాదశు కొమ్మా! 

ఏమి లేక నీ కాంతుడు జగమున 

ఎద్దు నెక్కె నే కోమ్మ గ 

పంతముతో నీ కాంతుడు 

పసుల కా సెచే కొమ్మా! 

అద్దులేక సి నల్ల భుడూ 

సుఖయాడరూవ మేమమ్మా | 

ముద్దుగ మ్మ సీ మురహారి పెనిమిటి 

మోహాసికాదుశు కొమ్మా! 

పంకజాఖీ నీ శంఖరికరము 

జింకవున్న చేమమ్మా 

పంతముతో వనవానము ేగి 
జింఠను వేసెనె కొమ్మా! 

చింతలే సీ కకాంతుడు _్రహ్మను 

శిరసు! తుం చె నే నముమ్మా? 

వంతముతో రావణ బహ్మను 

పదితలలు తుం జెచే కొమ్మా! 
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విశాలావీ. నీ విభుని మాయలా 

జంగముకుల మేమన్మూ 

పాలు సెకుగులమ్మగను గొ లవారి 

కులముగాదు శే కొమ్మా? 

పార్వతిదేవి సీ విభుని! క 
నిలువున పాములున్న వేమమ్మా? 

సార్వతి బేవి వె దేహి పలికిన 

పంతము వినరమొా శ్ర 9 

విన్న వారికే విష్ణులోక మూ 

నై లాసముకాదశు కొమ్మ |] 

పెన పరిచయం చేసిన నంవాచాలు అన్నీ, అవతా 

రాల్లో, “రూపాల్లో పరిచయం చేయబడినవి = సామాన్యంగా 

భార్యా ఖ్ _ర్హలమధ్య మూతి మునుప్రలూ, మాట పట్టం 

పులూ వస్తుంటాయి. అప్పుడు ఏ ఒకరూ తగ్గరు! తగ్గుతే 

ఎలాగ చులకన అయిపోదూ! అందుకు వ చీలుకమిదో, 

విచుకమో+దో, లేదా తడికమిోాడో, తట్టమిదో-పి ల్లమోదో, 

పి ల్లిమోదో_“పెట్టి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం కద్దు. 

అటువంటి సంచాడాలలో తడిక మృ, మధ్యగా నిలచిన జక 

నంవాదాన్ని పరిచయం చేసాను-వినండి. 

ఫొ రకూర తెచ్చాను 

గోంగూర తెచ్చాను 

వండమని చెప్పవే - తడిక మ్మా! 

వండామనీ చెప్పవే = తడికన్నూ!! 
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కొ రకూర తెస్తేను 

గోంగూర తెస్తేను 

వండనని చెప్పవే - తడిక న్యూ! 

నండానని చెప్పవే లా తడీక మ్మా!! 

తాటిపండు తెచ్చాను 

బ్యురగుజ్ఞు తెచ్చాను 

వండమని ఇవే - తడిక న్యూ! 

వండామని చెప్పవే = తడిక న్యూ! 

తాటిపండు తె స్టేను 

బురగుంజు సను 

వండనని చెప్పవే = తడికమ్మా ! 

నండానని చెప్పవే జూ తడిక మ్మూ 11 

కొ_త్తబీయ్యం తెచ్చాను 

కొ త్రకుండ తెచ్చాను 

వండమని చెప్పవే = తడికమ్మా ! 

వండామని చెప్పవే _ తడిక మ్మా 1! 

కొ త్రబియ్యం తె_స్తేను 

కొ తకుండ లె్పను 

వండనని చెప్పవే - తకికమ్మా ! 

వండానని చెప్పవే - తడికమ్మా | 

నులక మంచం తెచ్చాను 

కంబళీ తెచ్చాను 
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వెయ్యమని చేప్పే - తడికమ్మా | 

వెయ్యామని చెప్పవే _ తడికమ్మా 11 

నులక మంచం తె స్టేను 

కంబళీ తెస్తేను 

రమ్మాని చెప్పవే - తడికమ్మా! 
రమ్మసీ చెప్పవే = తడికమ్మా £: 

తడిక మధ్యవ _ర్రిత్వం వహి౦చవలసిన ఘట్టాలు చాలా 

వున్నాయి! తడిక సంబోధనతో మరో పాట: 

వంకాయ నండాను 

నరికూడు వార్చాను 

తినమనీ చెప్పవే 

తడికా! తడికొ।! 

వగలాడి మాటలకు 

ఒళ్ళంత మండింది 

వద్గనీ చెప్పవే 
౧ 

తడిశా! తడికా,, 

పటుచీర తెచ్చాను 
వ్ 

పకులో పెటాను 
ని. ర 

కట్టమని చెప్పవే 

తడికా! తడికా 11 

చీరక౦ం'చులు శేవు 

చుట్టూ చెంగులు లేవు 
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నదనీ చెప్పవే 
ది 

తడ్కా! తడికా॥! 

నంతలోకి వెళ్ళి 

నరిగంచు చీరను 

అద్దాల రపికను 

న. కట్టుకో వే tL 

ఈ విధంగా మధ్యన అలుగులు వస్తే తడికతోనో, 

గోడలతో నో మొట్లాకుతూ, పనులు ముగించుకొనడం పరి 

పాటి ౬ అది కా న్తసేపేలెండి లూ తర్ర్వాత తడికను వదిలి = 

యిద్దరూ ఒకటనక మానరు | 

"పైన తెలిపిన తడికనంవాదాలుతో పాటు శూవను మాటల్లో 

ఎంత స గమ్మత్తు చేస్తూందో ఈ నంవాద౦లో చూడండి- 

యిటువంటి పాటలు చాలా సరదాగా వుంటాయి. 

ఒక రీకి చేతూలిచ్చాన 

ఒక రీకి కాళ్ళానిబ్చ్బాన్ 

ఒక రీనీ చేతబట్టే 

కరూకున్నా నోయ్ గాదా! 

కూకున్నా నోయ్ ! 

ఎవరీకి చేతులిచ్చావ్ 

ఎవరీకి కాళ్ళనిచ్చావ్ 

ఎవరీనీ చేతాబట్టి 

కూకున్నా వే పిల్లా | 

కరూకున్నా వే ¥ 
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గాజులకీ చేతూ లిచ్చాన్ 

కడియాలకి కాళ్ళ సిచ్చాన్ 

కూకున్నా నోయ్ శూవా! 

కూకున్నా నోయ్ ! 

ఒకరీనీ నానా వేశాన్ 

ఒకరీసీ చితకా గొట్టాన్ 

ఒకరీసీ చుటచుటి 
ల లట 

కూకున్నా నోయ్ శా-వాః 

ఎవరీని నానా వేశావ్ 

ఎవరీని చితకా గొట్టావ్ 

ఎవరీని చుట్టాచుట్టే 

కూకున్నా వే విల్లా! 

కరాకున్నా వే! 

సున్నాన్ని నాన వేశాొన్ 

వక్క-ల్నీ చితుకాకొట్టాన్ 

ఆకుల్ని చుట్టాచుట్టే 

కరాకున్నా నోయ్! 

ఒక కీని కట్టి వేశాన్ 

ఒకరీని వదిలీ వేశాన్ 

ఒకగీని చేతాబట్ట 

కూకున్నా నోయ్! 
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ఎవరీసి కట్టి వశావ్. 

ఎవరీని వదిలి 'వేశావ్ 

ఎవరీని చే తాబట్టి 

ఇెంబూనీ చేతాబట్టి 

కూకున్నా నోయ్ బావా! 

హాకననోయ్! 

పిల చమత్కారం చూడండి _ బావను మాటల్లో 

శాలింఫ్రు చేసీ ఉడికించి = వేవించి - ఆఖరున పకపక నవ్వులు 

కురిపిస్తుంది. 

సంసారంలో జీవిత నాటకరంగంలో - అనంతృ పీ, 

లోటు = బౌధ, ఆలోచన లు-సమశ్యలు _ వనో వుంటూనే 

వున్నా = ఆకా స్పలోనే _ వదోఒక సంతృ ప్రి కల్పించుకుని, 

ఆ సంతృవ్రినే మధురానుబూతిగా తలచుకు, మలచుకుఎఆన౦ 

దంలో మునగడం అవసరం. " 

కట్టుకున్న భార్య, లేదా (సేమికురాలు _ వేడెక్కిన 

హృదయాలకు _ చల్లని పానీయంలా ౬ నాలుగు మాటలు 

పలుకరించి - ఓ చిలిపి చూఫు పారేసి = ఓ కొంటు పలుకు 

విసురుజే _ ఆ ఆనందానికి హాద్దెక్క-డ! మేరవది??. 

- శాత 
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సంచి పెద్దదాన్ని చేసి ఓయింటి దడాసిగాచేసి, 

ఎ అయ్యకుయిచ్చి పెళ్ళి చేయ డం పెళ్ళిలో ఆఖరున పెళ్ళికూతుర్ని 

మొగ'పెళ్ళివారికి “అప్పగింత”, వపెడుచూ పాడే పాటలనే 

అప్పగింతల పాటలు అని పిలుసారు, 

ఈ అప్పగింతల సముయంలో - పిల్లాతల్లి తండి పడే 
భాధ అత రాలలో వ్య కృపరచడం చాలాకష్టం, మ దృశ్యం 

చూడాలి, వారి కళ్ళల్లో, ముఖంలో హృదయంలో, ఆ 

ఒక్క నిమువంలోనూ పడే బాధ అంతాయింతా కాదు- 

చూసేవారి కే తాము ఓ చెల్లిని, లేదా ఓబంధువుని దూరంగా 

పంపుతున్నా మే అన్న బాధ కలుగుతుంది. అప్పగింతల నకు 

యంలో కళ్ళు చెమ్మగిల్ల క మానవు. 
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తను తల్లి కనుక ఆలశ్యంగా "లేచినా కనరదు, వచేనా 

కావాలన్నా తనతో కూతురు "చెప్పీ _ నాన్నచేత కొను 

పీంచుకొంటుంది. తను వ పాలచెంబునో, నేతి గిన్నెనో తె 

యక పారబోసినా పొరపాటు, పిల్లలు అంతే అని భతి 

సకిసాట్టుకుంటుంది, ఆకలేస్తే అన్న నుపంపి వదైనా కొొనివీం 

చుకు తింటుంది. పొరపాటువేన్తే కసిెేేతళే కౌగలించు 

కంటుంది. అవసరసముయాలలో హాద్దులుపెట్టి శ్రీ కట్టు బొట్టు 

నేర్పుతూ నే - కట్టూ-బొట్టూ: మాటా - పాటా నడక నడ 

నడిక్క, వంటా, వార్పూ నేర్పుతుంది. కాదంశే కసిరినా కోపం 

లేని కల్లెర, జ్వ్యేషంలేని ఆర్లర్! కాని పరాయి గడపలో, 

కొ త్తవారిమధ్య వం అంటారో, వం అనునగుంటుందో? _ 

తొమ్మిది నెలలు మోసి కనిపెంచిన మాతృహ్చాదయం 

అలా "అనుకోడం కేస్పదు. ఆడది అన్నాక నేడు కాకపోతే 

పైనా పరాయి యింట కాపరం చేయాలి. అయినా కని 

ం పెట్టి, దిద్దిన చిన్నారిని అత్త వారింటికి పంపుతూ క౦ట 

సట ట్రసండా వుండడం కష్ట మే [1 

నకుంతలను అత వారింటి! పంపుతూ కణుగడు 

అంటున్నాడు 5 

“పొరుగిండ్ల నిరుగిండ్ల 

బొద్దు వోకలకై న 
బలుమారు నరగుట 

పాడికా దు”... 

ఈ అప్పగింత ఆప్యాయతకు మారు రూపం = 

'బాభ్యతేకు (వతిధ్గని 11 



అప్పగింతలు 469 

ఈ రోజులలో | పేమ వివాహాలు, రిజస్టే) వన్ వివా 

హోలు ఎక్కువ అయినా _ అమ్మాయి తలి తనకూతురును 
గరించి అలా అనుకోకురడా నుండే లేదు. "అందుకే తల్లి కి 
అంతే వక్యేకపు హోదా నమాజంలో , నంఘంలో! 

(వపంచంలో 11 

వదినారో నా ప్పుతి 

ఇది వప్పగింతే! 

పదిలంబుగా దీని 

రాగా చూడమ్మా | వ || 

పాలుకాచగబేదు 

కశాలా మా వదినాదో 

భాగ్యం సు తానీవె 

శా గా చూడమ్మరో lవi 

నకొెఆెనే రాదు 

నెలతసుమి వధినదో 

నేర్పుగ చెప్పుకో 

నలత మా సుతను వ! 

ఆక లైనాగాసి 

అన్నమడగసి ణాలు 

డాని నంపిన నేను 

తాళా లేనమ్మారో |వ॥! 

ఎదురింటి భాగ్య మే 

ఏది సేయును తల్లి 



శ మధథురక్రవితలు 

ఎన్నగ అ ల్రింట 

పుట్లినింటికి స్వ్రు 

క్ ర్రిగా మెలగునూ 

మతో రచన విణం౦డిః— 

పూజిత మగుచున్నది 

బూజమ్ము బంఖి 

భోజనాలం౦ంచారూ 

తొందూగా వేసే 

దశరభులు తేనురంత 

కడు నం భపడుచు 

జనకునకు బెప్పెనే 

సీతాపయనమ్ము! 
(ఓ 

ఇంతలో జనకుండు 

కంది ఓడికట్టి'యో 

బొమ్మ ఒడీగట్టి 

తెలన్ని ముత్యాలు 

చపికీ కట! 
లు 

నెయ్యి కాచశేగదూ 

చెలతసుమి ఒదినా 

నేర్పుగ జెప్పూ 
సీళామిోా దమ్మా 

పాలుగా చ నేరదు 

పడతి సుమి ఒదినా 

ER 



అప్పగింతలు క్త] 

భాగ్యములు పి వేచి 

బాగుగా చూడు 

బుధ్ధు లెరుగడు మంకు 

బుదులేగావి 
థి 

బుద్ధి ఒచ్చిన డాక 

దిద్దుకోవమా గ్ర 

పాలలో చెయిముంచి 

భూహపోసుతదెచ్చీ 

కౌసల్య చేతిలో 

-బెయివప్పగిం చె 

(శ్రీరాములు సీతా 

పయనమై రాగా 

మేలు శకునములాయె 

నాడా లోపలను 

కోటిచేల దివిటీలు 

ఫొవమరొవ్చ వెలుగ 

ఫొ వరుడి గృవో 

(ప వేశంబులాయె 

"వేవేల దివిటీలు 

-వేడుకతొ వెలుగ 

రాముడి గృహ > 

డో "బేశతరబులా యె! 
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వెన పరిచయం చేసిన ఈ అప్పగింతలపాట సీతా 

రామ కళ్యాణ వెభవానికి సంబంధిం బిసది. 

ఈ అప్పగింత ఎంతగా హృదయాన్ని హత్తుకొ నేలా 

వుందో వరికించండి. | 

మా యమ్మ కామెశ్వరి 

పోయా రావమ్మా 

పోయా మో అ క్రింటా 

బుద్ధి కలిగుండూ! | వూ! 

గడిపపె కూర్చుండి 

జడవనీప్పబోకూ 

కూర్చున్న స్వులేత ల్ల 

రుకులుదులపాబోరకు | | మా || 

వెండీ మ్తిలకాలు 

ఎ త్రీనడువకు మా 

నడిచీనప్టుడు తలి 

చేయూచకమ్మా | మా! 

ముగవార్ని చూచియో 

మగువా నవబోకూ 

తగవ్రూలాడేచోటా 

తెల ఎ త్తకమ్మా [నూ 
సతికంశు ముందు జేచి 

పను లెల్ల దీర్చి 

పతిపాదముల సేన 

భ క్రితో చషేయుమా+! | మా! 



అప్పగింతలు 

పెన పరిచయంచేసిన “అప్పగింత” 

ఈ వాటకంా దొ. 

ది 

బుద్దిగలి గుండూ 

ఎవరే మాడిన 
oJ 

ఎదురాడక మ్మా 

ఏపీ నిలుచుండి తల 

విక్స్ ముడువకుమో 

మాట ళన్నన్నాను 

నాటాడక మ్మా 

పలుమారు నూామోాద 

సేమాలుంచకు మా! 

ఆకలున్నా గాని 

అని అడుగబోకు 

మాటాకీ పదహారు 
నాటకు డతడు 

60) 

473 

లాంటి చే 



478 మధురకవితలు 

అంటూ సెళ్ళిచేసిన కూతురుని అప్ప'స్తుంది తల్లి, తను 

అంతజాకా ఆడుకున్న చెల్లెల్ని, తమ్ముడ్ని పిలిచి తన ఆట 

వస్తువులు అప్పగిస్తూంది అక్క_! 

బొమ్మరిళ్ళున్నాయి 

శను ఆడెటి సాల లున్నాయి! 

నా మారుగా మారు 

అడుకోరమ్మా! 

పోయినా అ త్రింటికి 

పోయి వస్తాను 

దీవించు అన్నలు 

దీవించు అక్కా! 

మాయమ్మాా లీ దేవీ 

పోయా రావమ్మా! 



ఎల ఎకి లై ఫు లు గ్లో న్ 
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నేలు కొొలపడం అశేప en నకం, ఆచారం 

మనలో ఛాలా నవు క మైన (పధానపిపషయం9. ఎవరిని మేలు 

కొొలుపడం? ఎందుకు కిముకొలుపడం? ఎవ. ఎనరిని ఎందుకు 

మేలుకొలుపడం _ తమ మేలుకోసం యింఫొకరని మేలుకో 

మని (ప్రార్థించడం, (వజలకోన ౦ మేలుకోమని మేలుకొలుపులు 

పొడీ తేపోడం- బాపంది! చేముడిని, గుడిలో ని విగ్రహాన్ని తెల్ల 
వారుజూమున మేలుకొలుపులు వాడి 'ేప్టతొకు - అంతదాకా 

అది ఒక నమ్మిక , ఆచారం అనుకుందాం. కాని (శ్రీమున్నా 

రాయణుడు అందరిసీ, లోకాన్నే 'లేపుతాడు. తన కిరణ 

(పసారాలద్యాశా. కాని అతనినీ ములుకొలిపి హుపూ 

రుగా వుండమంటోంది = స్త్రీ హ్నాదయం!! 



478 మధు రక వీత లు, 

ఆడవాళ్ళూ, వారి ఆచారాలు, నమ్మకాలు, వారి 

నోములు, (వతాలు, పూజలు, ఫ్రున్యా రాలు, పాటలు, 

చూనూం'కే _ మన నాగరికతకు (పీ నాజ్మయం౦ ఒక నిభం 

జాతీ 

నా! 

టువా అనిపీసుంది! 
వాటే 

అమా సీతమ్మా మూ యమ్మా 
@ C Tt 

ముద్దులగుగ్నూ 

కు బంగకుభామ్న లెమ్మ్నూ! ie! 
అమ్మ బంగ ర్తి గ శ 

అమ్మరో యి మర్యాగ 

అరుహోదయంచా యే 

భకూూలందకు తేచి 

ట్రార్థించుచున్నారు 

భ కాప'రాధీన లెమ్న్మా! hel 

జాన్ (౮ 

భక శిలామణి 

వణీ అరుచెం చె 

ము క్తిపడాయినీ లెన్నూ! ie 
లా 1 

(బహ్మోండ మలరంగ 

(బ్రహ్మాది సుకులెల 

నా Wi 1 (పార్టింపుచున్నారు లేమ్మా! || ఆ|| 

వా జ్యే గు (బి @ i _దౌ 0 

(వస్తుతి బయం 

హ్న సంయూవిణ్లీతెమూ! (ర శన్వ పిఢ్రీ లమ్మూ | ఆ|| 
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మేలుకొలుప్రల నడక, నలి, అందలి అర్థం చూడండి 

మేలుకో సుగుణాల 

వాలా జానకితోలా 

భక పరిపాలనా 

మేలుకో! | మే! 

నాలాయముగ మమ్ము 

వాలించు వేళి మే 

కీ జకుంఠవాసూడా 

మేలుకో! | మే॥ 

తీశెన కసూరి 
ర జాల 

విలకంబు జూరింద్ 

తీర్చిడిదావలె 

మేలుకో! ॥ మే! 

భం మృదంగీ 

వెళాది రవమూలు 

భోరూ కొలుపనా7” 

"మేలుకో! | మే॥ 

ఆ కివశిస్లూది మునులు 

మా కృసగోరె 

పాాతులై వునా్న్నురు 

మేలుకో! | మీ! 

వారిజా తె కుసుమా 

మా అలకా చెబట్టి 
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ఎ | చములుకో! | మే! 

ఇది మేలుకొలుపే”"న్కి యిదో వరున! 
జాజిపూల జలక మాడి 

పాల వెళ్ళి పొల కెకి_ 

అ క్రయింట నడు గుపెట్టి 

మొగడు నాగ ముగముడాబచి 

ఎందు కింత పిసపడుదు 
ap) 

నేల నీకు యింత సిగు? 
౧ 

శకొడి ' పోటు తేలనుదన్ని 
లు 

తాత ఏడ తరిగిపోయె 

నిదుర లెమ్ము నిమ్మకాయ 
(య ర 

కళ్ళువిప్పు క ందవీలన 

త్వరగ లెమ్ము తల్లి గానె 

చిలుక పచ్చి ెట్టుపిగాద 

పలుచుచుండె వ్ ల నిన్ను 
కట్, 

వేగలెమ్ను వెన్న యిదిగొ! 
© 

పాడుకోడానికి అంత యిదిగా వుండదు యిది = మేలు 
కొలుపులు అనగానే భూపాళరాగంలో గొంతెత్తి పాడు 
నుంపేనేపినాలి _- అందలి సంగీత సార సాన్ని ఆస్వాదించాలి! 

ను టా 
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లాలిపాటల కమ్మదనం, జోలపాటల సొగసు, ఉయ్యాల 
జాపుల హోయి తెలియని వారుండరు _ జీవతంలో [పథమ 
ఘట్టం - ఏటిత నే _పారంభం! లాలిపాటవిని హోయిగా 
ని దించే పాపలకు అందలి క మదనం, తియ్యదనం జాగా 

తెలుసు-వారు చెప్పలేకున్నా _ ఆనందం అనుభవించగలరు ! 
చెట్టుకింద ఏ కొమ్మలో చీరకట్టి అంనులో పాపడ్ని ఊపుతూ 
పాడినా, పెద్ద మేడలో పట్టు ఊయ్యాలలో ఊవీనా కాలలకు 

వం తెలియదు - ఇద్దరూ వినేది లాలిపాటనే, ఊది 
ఉయ్యాల లోనే_బోయిగా సిదురించేందు శే! ఒక్కొక్కప్పుడు 
ఈ జోల, ఊయల పాటలను వింటుంశు పెద్దవాళ్ళ శే కునికి 

పాట్లు నసాయి = అటువంటివి ఎన్నో పాటలు వున్నాయి, 
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చూడండి వీటిశే ఇం గీషములో 
M౧ 

మధు రక్షవితలు 

లలని అంటారు, హిందీ 
లా 

ఛాషలో ఏజినిీ్లలోరితరూ” లంటారు! 

లాలి (శ్రీ) జనలోల 

ఫీలా ఏనోడా 

లాలి చ్యారకవుర 

చాల గోపాలా! 

తొలుత బహ గ్రండంబు 

త్ క్పైగా చేసి 

నాలుగూ వేదములు 

గాలుసు లమరించీ! 

బలువెర ఫణి రాజు 
(= 

పాన్పు లమరించీ | 

చి తనునియేటి 
mar 

దూ లములు వేసి! 

అందముగ జాంబవతి 

చందనము పుయ్య! 

వాందుగా కాళింది 

పూవు లందియ్యా! 

మందయానయు రాధ 

మన ఫపులం వెయ్య! 

ఇందుమతి లషమణా 

నింజామ రెయ్యా క 
7 

ied 

లాలి॥ 
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చు య్ థ్ 0 

ట్టుగోపత్క్రైలు 
తొ నై నూచంగా 

కోటరంగా రాజు 

కోశ్క_లాసగంగా ॥లాలి॥ 

మరో జోల పాట! 

జోజో ముద్దుల బాలా 

జోజో పరమసుశ్లీలా 

జోజో భారతపు। గీ 

బ్రోజ్లో పావనగా తీ !జో। 

చిన్న మోమఃా చిన్నబోవా 

కన్నులూ చెదరి వడవనేల 

కన్నతల్లి “కారణ మేమొ 

, కన్నులు మూయవె కనకపు బొమ్మా! | జో 

దంతపు టుయ్యాలలోను 

ధగధగ మెరిసేటి పానుపుపెనా 

చింతలేకా నిదురబోవా 

ఇంత యగడ మేలతండీ బో | 

పాలు! తాగీనా డేవాడూ 

పాడవలయును నీతా చెంత 

కన్నతల్లీ కారణ మేమే 

కరము లెత్తీ ఆడ వెత ల్లీ: పో! 
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ఈ విదురపాటను విన అడి: 

నిదురావోడమ్మా 

ము రామయ్య! 
వై 

© 

నిదురపోడన్నూ! 

మదవాతీ తానెంతో 

నిదురబుచ్చిన గాసి 

జజరీ జదరీ చూచు! iol 

తోలాత్రో పని 

చాలాలలో గాడి 

ఆడుూ కోబోగా చే 

గాలి సోకిన జీ మో! 1ని॥ 

మచ్చిక త్" నెంతో 

గృచ్చీ కౌగబించి 

చిచ్చికొట్టి నౌ కన్నులు 

విచ్చి పిచ్చి చూచు గని || 

కలలోనా యాపది 

తలలా వాడూ పచ్చి 

ఎదుటా నిలచీనటుల 

పలుకారింపనాగ | వి॥ 

కరదూపణా దుల ే 

"కా దురవ స్తలను చెంది 

పరముసపుగుషులు మాసి 

పరితాపాముంచేను! ని॥ 
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పాతువా 'దెలనీయా 

భూ తావై ద్యుని వీలిచి 

నాతీర కా శేకు చేతాగట్టిన గాని 
గట్టిగా మనము వశిష్టుని 

వీలివించి దిష్టి విభా తైనా 

నుదుట పెట్టాగా నే | సి| 
పచ్చీపసుపూ సున్నం 

తెచ్చీవసం తంచేసి 

ఎరనీనీళ్ళుపోసినాగాని సీ! ! 
మేలుకో డాని శే 

యారకుండాడూ 

వాలాయముగ 

వేంకటచలపతి! = వి! 

పౌరాణిక విషయాలతో కూడి నడుస్తూండడంకూడా 

ఏటిల్లో మన౦ వింటుంటాం! 

కృప్లుని సంభోదిస్తూ పాడే పాటయిది; 

లాలీజబాల కృష్ణాలాలీ 

లాలీయనుచు బంగారుయ్యల నీకు వేసిరి 

వరయ్య్యూరముగాను గొల్వ 

తొ య్య లెల్లనూ చేడారయ్యకృష్ణయ్య 

ముద్దులయ్యాా నెయ్యాములార TI 

న్టుగల తొట్టి బాలు డాటమాని నిదురపోర 

సాటిలేనిమాట నేలా 

కోటిర క్నా లా మూట! 1 లా] 



గీరి వుథురకవితలు 

గా) 

నుల మొల సిలానటాొ 
లం ౧౧ ౧౧ 

నెలా ససింతుగా ని (లా 

లేచి, నిదువపోవా కున్నా 

బూచివా రాలొచ్చినిను 

దో చు3” నిబోదూరు 

నే నోచిన నోములపంట | లా 

భామాలే మొదటే 'లేమల 

మోమదినికోరి నర 

రానుల లానులను 

(సేవుదీర చుండి జేయ! | లా! 
(౧ 

ఈ “లాలి”ని పరికించండి 

బాలగోపాల రార 

ఉయ్యాల టూాగ! | బాల! 

బాలగోపాలను రార 

పాలూ వెన్నార గించా 

నీలావర్ణుడ రార 

కాళింగ మర్షనుడ! | శాల! 

బంగారు తొ స్రైలోనూ 

చెంగానిమొతా వెసి 

నృంగారిం చెదను రార 

కీ వోరి కసా! | బొల] 



లాలిపాటలు 

గొల్లావారిళ్ళలోనూ 
లొ 

కుండా సెరుగారగించి 

దరిడితనము సేయకురా 

ఆండజానా రత్సుక 

పుండరీకాత వరదా 

పుళ్ళు పాలూ పెరుగు 

మన యిళ్ళనే కలవు దేవా! 

మంగళ విణా 

వాయిద్య సంగీతము శే 

పాడుచు సొంచు తె న్" కొలోను 

రంగయ్య నిదురపోశా. 

క్షీ 3 

1 కాల! 

(చాల! 

కాల! 





వేదాంత పర పాటలు 
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చేదాంతపరం, త్తం వబభోధ పూరితం అయిన 

పాటలు చాలా రూపాలలో వున్నాయి. “తుమ్మెదా” అన్న 

నంబోధనతో నడిచిన వేచాంతపర పాటలు ఏన్నాము. 

“నరుడా? అన్న సంబోధన తో "చిలు'కొ' అన్న సంబోధన తో, 

"కూనలమ్మ" సంబోధనణో సరే ఒరే, “నిజం నిజం, 

“మనసా”? నంబోధనలతో వేదాంత పరంగా ఎన్నో పాటలు 

మనకు వినిపిస్తూ నే వున్నాయి, 

తెలుగునాడున ఎందరో  యోగిఫపుంగవులు జన్మించి 

ఎన్నో తఆ్వాలను (పబోధించారు. అవిచాలా పచారంలో 

వున్న వే! 

అసలు మన తెలుగుసీనులను పరికి, సే (గామాని కో 
pt 7 

“సిద్దప్ప, నగరానికో బ్రహ్మం” వున్నారా అనివిస్తూతి టుంది. 



చీరుతో కొందరు, అజ్ఞాతంగా నురికొందకు ఎదుటి 
వ్య కి మిద సెట్టి మరికొందరు, కాకిమూదా, చిలుకమిాడా, 

జటుమోదా, ఫుట్టమిదా*, తుయ్మెదమిడా అలా ఎన్నో 
లు లు (గే 

రచనలు వెలువడినాయి! 

ఈ తత్త్వాలను చదువుతూం 1 = నింటూంశు మనం 

కూడా సయసు మళ్ళి, బీనితంమిద ప్ళ క్స్ జెంది, ఆ దివ 

(వలోధపు పొలిమేరల్లో అడుగోసి ప కవ శిష్య లాగానో 

(బ్రహ్మంగారి ఏిన్యులుగానో అయి మసకు శెలియకుం ఇా చే 

మనతోంచి ఒక సారి * చేడాంతం?” సెళ్లుబికి గ ంగిచరాస్తు ౦డి. 

నునుషున్ని అంతగా అవి ఆకర్షించి ఆకట్టుకుంటాయి, 

ఈ మాటలు ఎంశేనరకూ నిజం అశ్నని ఈ [క్రింది పాట 

అను పరికించడండా రా పరిశీలిద్దాం: 

మూన్నాళ్ళ ముచ్చటకు 

సేవు తుళ్ళేవు , 
ము౨దుగతి కాన వే _ చిలుకా 

రామచిలుకా! | నరా! 

వనానొ వ తీరొ 

ఎవరు చెప్పాగలరు?! 

ము౦దుగతి కాన వే.= చిలుకా | 

రామచిలు శా! - | వచనా! i 

ఊరికీ ఉ తరాన 
“బీ 

౩ కాడ లా చెట్టలోనా 
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ఉండాది సీ యిలు - చిలుకా 
(౧ ' 

రానుచిలుకా!., | మరా! 

యా యిలు యా నొడి 
na) (a 

యిలాలు పీలలూ 
(౧ ౧౧ 

ఏది ఇాశ్యతమమ్ము = చిలుకా 

శామచిలు కా! మరా! 

శత్రులే పు[తులూ 

రుణ పోళ్ళు చుట్టాలు 

భార్య మెడకూ లంకె = ఛిలుకె 

శామచిలు కా |! | మరా! 

నీ మేలు నీ మంచి 

సీ వవము కానుఫో 

నీకు ఎప్వరులేరు = చిలుకా 

రామచిలుకాొ'! | ముఠా! 

యిల్లు యిల్లన్నాను 

యిల్లు నాదన్నావు 

యింటిలో ఏముంది = చిలుకా 

రామచిలుక! | నరా! 

కట్టు లే సుట్టాలు 

బట్టలే బంధువులు 

డా స బటరాముజే - చిలుకా 
= లట 
రామచిలుకా! 1॥ మూ! 
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జోలా మరో త త్తం చూడాం: 

తెలిసీ తెలియక నీవు 

ఇడిపోశే మనసా ఎనీ 

తేలపు రాముని పైనా 

ఏలుపానె మనసా! 

ఆకుమూటిని కూడి 

కోరాకేి మనసా - నీ 

వాడూ మూడే. పోకు 

అయ్యయ్యో మనసా! 

విరి సంపదలూ చూసి 

మరువాశకె నమునసా! 

ఇది తెరచాటు బొన్నులాొట 

తెకువే ఓ మనసా! 

ఆలి బిడ్డల చూసీ 

అతి మోహవడేే - నీ 

కన్నీ జన్మములా 

నా ళేరీ మనసా! 

"పర భావములా పేతూ 

వడబో శే మనసా -_ నీ 

పరకేలో కాయను శ్రాధ 

పడలేవె ఓ మనసా! 

ఉన్నవారిని చూసి 

ఉబ్బానే రీ మునసా 

మధురక్వవి.తల్తు 

| పె! 

| తే| 

| ౨1 

al 

| తే| 

meer 
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పర తత్త మా ర్షంబూ 

గనుగొన వే ఓ మనసా! ౯ 

అలాగే వానలమ్మి పడాలని తత్త పూరిత మైనవి 

భరూణాం౦. ఈ “కూనాలమ్ము పజాలు”కు “కూనిరాగా లికూ 

నంబంధం ఏమిటో? 

ఈ కూనలమ్మ పోతరాజు భార్భకూడా! ఈ *కూనా 

లము బడ, శబ్దం ఇాలా-వోట్ల వినిపిస్తూంబుం దె, 

నాలి సీచ్చినవాని 
£5 

వపవాసించు . హాని 

నీ కూనలమ్మా! 

ఆడితప్పిన వాని 

నాలి చేలనివాని 

నాదరించుట హాని 

ర్స కూనలమ్మా! 
@ 

భీష్ముడకు భవ శాలి 

భీముజే బలతాలి 

కరుజే గుణ శాలి 

కో కూనలమ్మా! 

దుర్యోధనుడు భోగి 

ధర్మ రాబొక బోగి 

అర్థ నుండే యోగి 

సీ “కూనలమ్మా! 

63) 
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కవితా రసప్రుజల్లు 

ఖడ్డాల గలగల్లు 

కరణాల శే చిల్లు 

ర్డీ కూనలమ్మా! 

కాపునవాచే రెడ్డి 

గరిక వోచే గడ్డి 

కానకు౦ శు గ్బడి 

స్తీ కూనలమ్మా! 

మగని మాటు మాట 

కెదురు బక్కె-డి బోటి 

మృత్యు దేవత సాటి 

నీ కూనలమ్మా 

'జపతేప౦బులకన్న 

చడువు సాములక న్న 

ఉపకార మే మిన్న 

నీ కూనలమ్మ]! 

చాలాకాలం [కిందశే వేటూరి (వభాకరస్యాన్తిగారు 

తవు “*వాలభామిలో ఈ “కూనాలమ్మి పడాలిిను 

యిచ్చారు. ఈ పాట యింకా వున్నట్లు తోస్తుంది. 

శీ కొడలమ్మ! 

నీ కోడలమ్మ!! 

అదరగొశ్షువాని 

హద్దుమోనేవాని 

ఆదరించుట మోననున్నా! 
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ఆడీ తప్పినవాని 

ఆలి మరచినవాని 

ఆదరించుట మోసమన్నా!! 

ఇలాంటి చరణాలు అక్క_డక్క-డా “కూనాలమ్మ” మాడి 

రిగా నే “ఓ కోడలమ్మ” న నంభోదన గా వినిపీనాయి 11 

“యుగంటిి పడాలు కొన్ని వున్నాయి. ప్ గంటి 

లింగా” అని సంబోధించినవలాంటివి ఈ [కింది చిలుక 

(పబోధంలో ““ఊరాగంటి గుకుపాదములు చేరి. అ అన్నది 

గమనార్హం. 

చెలగి చెప్పెద బుద్ది 

చేఫొనీ వినునీదు 

చింతమిోడా నురిడు = చిలుకా; 

కులముతో వైర౦ంబు 

కొరగాదు మిక్కి-లీ 

గూడు వెళ్ళక యు౦డు = = చిలుకా! 

పట్టుబడలేని యాపదలకై 

శెమ్మోని ప పండ కీ రాకోపిగా - చిలుకా! 

పట్టముట్టగరాని బట్ట 'బెటను తేన 

పం౦డువున్నది చూడు _ చిలుకా! 

గురులైన యాగంటి 

గురుపాదములు చేరి 
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వులు మాయని తోబిసి 

జీన గుణముది యెొరెగి 

చిగుకు తేతలబభోకు  చిణుశొ!! 

“బ్ టాయి సొమిజేయుడాి” అసి, “పేటాయి 

సామిచేముడా” అని కూడా వినబడే ఈ పాటలు అపతాొ 

రములను గురించిన నర్హన. దినిని తూర్పుగో దావరిజిల్లా 

పాంతాలలో సంపావించినదది గురు, రెండురకాలుగా కను 

వీంచే ఈ పాటలును శెంటినీ పరికి దాము: 

'పేటాయి సామిబేముడా 

చేటాయి సామి చేముజా! 

'కాటమిీోా రాయు సె 

కిని నరసిమ్ముడా 

సీశైన యాటకాడ 

నిన్నె నోరి నమ్మినోడ ॥పేటా। 

చేప కడుఫున చేరి 

పుడితివి రాకాసి గాని 

కోపమూూని 

నోరి కొొడితివి 

ఆ పెన్నీ టిలోన 

బలసి (క్కున దూరి 

బాపనోళ్ళ సదువు లెల్ల 

జెమ్మ బేవుడీ కొచ్చినోడ !"పీటా॥ 



చేదారత వర పాటలు 

తాబ తాను 

దేవాసురురెల గూడగా 

తావు సూకి కోండ (కీంద 

దదూరగా నె సిల్కి నపుడు 

బావ లేని వెన్న మందు 

చేవర్గ కిచ్చినోడ 

అందగాడ నవుదులేవయా 

గోపాల గోవింద 

రచింప రానవనరోూూా 

పందితోన సేకుకోని 

పంటభూమి నె ఖై [కింద 

సిందర సిందర సెసినట్టి 

నందమూామ నీవె కావ 

నారసిమ్మ నిన్నె నమ్మితి 

ఏ నాటనే 

కోగితి సీ పాదమే గతి 

రర ఫొలువు కంజౌన 

చేరిపెమలాదు గాసి 

కోరమిాసనమెన 

క తుగుండెలగల జీల్సినోడ 

బుడున పాపనయ్య నై తిసి 

ఆ చకన రి 
వాతో 

ఫ్0] 

! పేటా॥ 

| పేటా! 

కము టా॥ 

| వేటా! 
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నడిగి భూమి 

తెలుసుథొంటిపి! 

పొడుగు కాళ్ళోడవై 

అడు గువానిమోాద బెట్టి 

తడవు లేక లోక మెల్ల 

పుడికో ని ఫిరిగినోడ 
శెండుపదులు ఒక్క మారుతో 
ఆ దొర్త నెల్ల పవెండాడీ 

తారపరసుతో 

చండకోలబట్టి 

కోదండ రామసామి కాడ 

జెండుకోల సేసుకోని 

కొండకప్పు డేగినోడ 

రామదేవ రచ్చింప'రా 

సూ కెల్ల భూమిలోన 

బుద్ధి 'సెప్ప'రా! 

వ్మి తప్పు వీస్పినోడ్ల 

సొమినాయప్ప బుద్ధి 

ని మనసు చల్ల దనము 

మూ మాజా 'సూపరోరి 

"బేవక్క- బేసి కొడుకురా మాశేెల్ల 

దేవుడై నిల్చినావురా 

ఆవుల 'మేపుకోని 

ఆడోళ్ళ గూడుకోని 

పటా! 

("సీ టా! 

! సీ టా! 
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తావ్రు బాగ సేసికోని 
తకిడి చికిడి సేసినోడ | పేటా! 

“వేదాల నమ్మరాదనీ, చా|తేముల 

వాభాలు బొగు లేదనీ 

బోధాలు చేసుకోని 

బుద్ధులు సెప్పుకొన్న 

నాద వినోదన య్య 

నల్లనయ్య నీవె కాన | చ, టా! 
కలికి నా దొరవు 

ఏీవరా నాతోడ 

పలుక నేమి 

బాలకృష్ణుడా! 

సిల్లగట్టు ఫురమునందు 

చిన్నీ గోపాలు జై 

పిల్లన గోవి పట్టుకోని 
'పేటవేట తిరిగినోడ 

చేటాలి సామి దేవుడా 

మ మ్మేలినోడ 

చేటాయి సామిదేవుడా!! 

దీనిలాగే సాగి, యిచే వర్ణనతో కూడిన చెండవపాట కూడా 

పరికీద్దాం ; 

'బ్మేటాయి సామిజేవుడా 

నన్నేలినాడా 

జేటాయి సామి చేవుడా!! 
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కాటామ రాయుడా 

కదలి నారసీంహుడా 

నైన "పేటగా డా 

సీ నె నమింయుం౦డినయ బీ టా ్న నమ్మి న్ (టా॥ 

చపకడుపు చేరివుట్టగా 

“రాకాసీవాని 

వోపమూన చేతబట్టగా 

ఓ పీసీవు నిళ్ళలోన 

వచ్చిసివు వెతికి వెతికి 

భాపనోళ్ళ చదువులన్ని 
~*~ Fu "సన్ బెమ్మ దేవుడ కిచ్చినోడ | బీటా! 

తాబేలై తానుఫుట్టగా 

ఆ నీళ్ళకాడ 

దేవరాతుసు లెల్ల సూ డగగా 

తోవచేసి కొండ కింద 
దూరగా నె చిలికిచిలికి 

పావనం జైన యెన్న 
దేవర్గ కిచ్చినోడ ! | బేటా! 

అందగా డవౌదు లేపయ్యా 

గోవిండ నోషాల 

రథీ౦పరావయా 

పందిలో నెచేరి కోరి 
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64) 

పట్టి చేత ఎ తిభామి 

చిందుబిందు బీనినటి 
ey 

సందమామ సీవెగదశా! 

నారసింవా నిన్నె నమి తీ 
ఏనాటి కైన మొ పాదమేగతి 

ఓరి నీవు న్థంభాన 
వచి పహాదుగాచి 

కోరమూనమల చుప్ 

గుఎడెచ ల్లన చేసినోడ! 

బుడతేపాపనయ్య వైతివ్ 

ఆ చృకవర్తి 

అడుగుభూమి జేలుకొంటిఏ! 

పొడుగుకాళ్ళవాడ వై 
రా 

అడుగు వానిమోద పెట్టి 

తడవు లేక లోక మెల్ల 

మడవచేత తొక్కి నోడ! 

ఆండుపొదల నొళ్కసారిగా 

ఆ పొదల నెల్ల చెండాడీ డేడుపట్టగా 

వెండికోత భమిడికోత 

దండకాలు చేతబట్టి 

దొడ్డసొమి వీవు నా 

కొండకిప్పుడొచ్చినోడ! 

రక 

| బే టా॥ 

బేటా! 

| 'బ్మేటూా! 



36 నుధభురకవితలు 

శామచేవర రటీంచరా 

ఈ జగతిలోన మా కెల్లరికీ 

బుద్ధి చెప్పనా | 

ఏమితప్పు చేసినా మొ 

సామి నౌ అప్వుజూడ 

సఏీపంటి చల్ల దనం మామోాద 

నుండజూపు 

"జీవకీ'బేవి కొడుకునె 

ఈ జగతిలోన ేవుడనై 

నివు బుట్టితీ 

ఆవులనూ కా చుకు౦టు 

ఆశోళ్ళను చూ చుకుంటు 

టక్కు-టికుు-. చేసినోడ! 

"వేదాలూ నమ్మరాదయా 

ఆ శాస్తా)లూ జోధా టూ 

బాగులేవయ్యా! 

చేడాలు చదువుఖొ౦టు 

సుద్దూలు 'ఉప్పూకోొ ౦టు 

నాదా వినోదుడ వెన 

నల్లనయ్య పీనె గదర 

కలిగినా దొరవు నివయా 

నన్ని౦క కథీంచరా 

బాలకృష్యయ్యా 

| బేటా! 

| బేటా 
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వుల్ల ౦గంటి ప్రురమునాను 

చిన్నా గోపాలుడ వై 

పిల్ల౦గోరు చేతబట్టీ 

చేట వేట తికెగి గోడ $ బేటా! 

వడెకులమునందు బుటివ్సీ 
ళం లు 

న్సీ విచ్చినటి మట్లిబుట్ల 
౭ ర త్ర 

చేతబట్టితీ! 

ఊరు ఊరు తిరుగుకుంటు 

ఉన్నోళ్ళని చూసుకుంటు 

సీవూ నే నన్నమాట 

నిక్క_ముగా తెల్పు సామి 1 బేటా! 

“క డైక్టులమునందు బుటికీ, ని విచ్చినటి మట్తిబుట 
Gs cA) A) A) e3 

చేత బట్టితీ” అన్న చరణం ఆధారంగా ఈ పాటను మట్టి 

(తవ్వు ఉప్పర్లు, వడ్జెవాకు పాడతారని అనుకొండాం. 
పంచేందియోలతో నిర్మాణమైన ఈ పడవపాట 

ఏినండి, చుక్కా-ని (బవ్మాదిట, ఎందరో చేవతలు ఎక్కా. 

| రుట, ఖర్మలకు (పకిధ్యనిగా తెరచాప ఆడుతూండిట, సత్య 

మే జ్యోతి వెలుగుతూంశే పయనిస్తూంది. కాలమనే కింక 

రులు లాగుతూండే పడవట = చూడండి ; 

పడ వెళ్ళిపోతున్నదీ 
నీ భక్తులార! 

పడ వెళ్ళీపోతున్నది!! 
శాసురముగ సంసార 

భఛవజలథీలో నుండి పడ! 



మధురకవి 

దీవిలో గొప్ప (పభువుండె 
గానా నేమి 

వంచభూ తాములందు 

పంచి వేసినా (పడన 

గాంచగనె నెదు 

గదులతో కరాడున్న 

వాలత్నయిగ్ల "పరుగులణో 

"మేల్ మేల్ మెరుగుఖణో 

వన్నెలూ కలియుండ 
౧ 

కాలా మను కింకరులు 

కనిపి ఈడ్చుచుండ 
౭ 

చంద సూర్యు లాదిగా 

ఇం చాదు లెక్కి-రీగా 

ముందుగా గణపతీ 

ముక్కోటి చేవతలు 

ఎందరో ఎక్కి.నారు 

ఇది ఏమి వోద్వమో 

చుక్కో_ని (బహ్నదండీ 

పడవకూా మిధ్య ఉక్కు 

స్థంభము గా నుండీ 

(గక్క_నను వై "వె మా నుగట్టీ 

తెరచావగుడ్డ పెక్కు 

తలు 

పడ! 

[పడ॥ 

[పడ 
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ఖర్మాలైమాను 

జఇనుగాలి విచుచుండ పడ! 

సత్య మైనట్ట 
జాగ సొంపుగా చెల్లుచుండ bgt 

అబ్బబ్బ! తీరుకోొనీ . 

శౌ డొాశా యనుచుం చె పడ! 

చమోహా జలధిలో | 

నడువుచూ ములి గీ 

పోకుండా వెహుబలము 

తోనూచుచూ 

ఆహ! విజ్ఞాన నిరతి 

యని కొళొసులు రూ 

సాహాసమును హారిని పాడి 

'సోహమవను గయుగలీయ 1 పడ! 

ఆంధ ేశంలో భక నామజచాసు పేక విననివారు 

ఉండకు. అలా ఎడ్ల రానుదాసు వేళూ వీడో నముయంలో 

వినకుండా వుండరు. ఈ  (కందవాట ఎడ్ల రావుదాసు చే 

ఏనండి! 

ఈశగరా పరమేశ "గా 

జగదీశ రా కరగాణింపరా ! 

శాశ్యతుడవని వీడిళిని 

నిళ్యాన ముంచర ఈశ రా ! 

ముందు జేసిన పూర్వకృతములు 

ఇందు భొప్ర్రము ఈశ్వరా! 
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వొందుగా మో పాదపద్మము 

'జెందియుంటిని ఈళగ్గరా | 

కవట విద్యలు నేర్చి పొట్ట. 
గడుపుచుంటిని ఈశ్వరా! 

నెపము లెన్నక నన్ను 

సీస్సాఫ చేలువిగా పగ మేశ్వ రా! 

ఆకగుగును న, శువ్రులు తాసు 

(కూర మెంచి3 ఈశ్వ రా! 

పరమ మం తమువేత శ కువ్రల 

నణ చప లె పర మేశ్వ రా! 

తొోమ్మిదిడ్వారముల హోొంపిది 

నమ్మ నేటికి ఈశ్వ లొ! 

బొమ్మలాట వాటు చేసి 

(బోవకుంటివి ఈశ్వరా 

వశాడుగుణములు విడువజూలక 

మూాసపో తివి ఈశ్వరా! 

"వేడ్మ_తో నీ మాయదచాట 

నుపాయ మేదో ఈశ్వరా! 

చంక దుజ్ఞెమ కింక కలకు 

జంక చేరను ఈశ్వ రా! 

అంక మందున జే్చె నద్దురు 

శంక దీర్చగ ఈశగరా!! 

ఈ “కృన్నయ కం, డి” అన్న తత్వం ఫూ జా శరీరంతో 

పోల్చి పాడినచే. ఈ పాటలో నొలా ఇంగ్నీషుపడాలు 
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._ దీనినిబరి వ ష దొర్లాయి నినిబట్టి ఈపాట ఈ సధ్యలో ఇంగ్లీషు 
నంపర్క_౦ వున్న వారెద్యా రా వెలువడివ్రంటుంది. అను 

కుంటాను “గుమాసా” - “నూప ర్నెంటు = “లాకు 

పదాలు గమనార ములు; 
బా 

కృష్ణయతం డి 

ర్ట కృష్ణ యతం(డ ! 

నా కష్టములు తిర్ననయ 

కృష్ణయతం డీ!! 

ఫూోరమెన సంసార 

సము దమరా 

సీనామవమునే నొవపోావ 

నే డాబడా! ॥క్నష్ల॥ 

రాగలోభ మోవామనే కళాసులు 

పడన లాగి వయుచున్నారయ్య 

క్ర ఎ్రవ్మయతం డి! ॥కృష్ణ॥ 

బుద్ధియనే గుమాస్తా 

కృష్ణ యతం, డి! 

చుక్కాని E తైపుచుండ్ ర 

కృప్ట్రయతం( కృష్ణ! 

జ్ఞానమనే సూపర్నె౦టు 

క్చ్న్లయ తండి! 

లాకుచ క్ర మేయుచు౦ండన య్య 

కృష్ణయతం డీ! కకష! 



రాగ ——r ద 

తెరచాప పీకి లేనని సి 
cA) ae, ) 

కృవ్ణయతం డి || కృష్ణ॥ 

ఏీటీలోనా నీరు వేడు 

వయతం, డీ కృష్ణ య రడి! 

బాలి౦ంపుముయ్య పదవ కోట 

షయతం। డి! కృన్లయతం డి కృష్ణ! 
పడప మ'నిగిపోక ముంది 

కృషయనం | డి ఎిష్లే 0 | 

పరమపడనిలో చె వోర్చనయ్య 

రి / స్తే క్ట | కృవ్నయతం,& | కృష్ణ! 

ఇదీ తత్త్వ మే గమనించండి; 

(బ్రహ్మా మేదో 'వెలుపరయరా 
|బహ్మాజు లారా 

Es op 
(భాంతి లేకా జీవునికి 

గతిని పోయేటందు కిప్పుడు 1 బవ్నా! 

యజ క భువులంట 
శ్రా 

'యూగ యూగనములు ననుముగ వీసి 

భావము మో లెరిగినందుకు | బవ్నా! 

శీపుమాపు సంధ్యా వారీ 

చీచించు ఓంకార కుందూ 

ఆహుతి మరగినంరదుకు || (బహ శ]! 
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(షొదెరిగి పొదున' 
చి ప 

చేచి పొదు జెప్పి 
a) 

పంణాం౦ంగము న్యాయము 

మూం చెరిగి నందుకు ॥బహ్మ॥ 

మరొకటి ;= 

మాయా కాయమురా 

వువుతలలో 

పడి చెడితిపిగదరా [మా ॥ 

అడియానలతో పడు శుగాసని 

కట్టుకు పో యే "చేమిటిరా జీవా మూ! 

కళుబొగులో కాటేటప్పుడు 
6 ౧ 

గన్వ రాదురా ఏ వెంబడిసీ 

ఏటికి నీ యారాటంవింకా [మ?॥ 

ఎపుడో వమో ఎరుగుమురా 

త్వరపడరా కడచేరెడు 

గతి కనునొనరా జీవా |! మూ | 

ఈత _త్త్వంలో నీతి, (పబోధంకూడా వుంది;- 

నాద బ్రహ్మానందయోగీ పిడు 

చేడాంతసారము వినివే బై రాగీ 

రాజనంబు దుఃఖదమురా ఘన 

రాజయోగమార్ల మే సౌఖ్యముశా [నాద!! 

65) 
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చిత్తశుద్ధి కల్లీయుండు భక్తి 

జేరి నద్దును నీవు సేపేంచుచుండు నాద। 
మ త్తత్వ్యము లేశ యుండు ౬ న 

మ_సమిం దజాలమంచూరకుండు 

పెద్దల నిందించవలదు ఒరులు 

పిడించినా నీవు భీతిల్ల వలదూ నాద। 

వణిత లేకున్న దుఃఖమురా - కాని 

వణిత గల్తెనేని వంగదుఃఖము'రా 

ధనము లేకున్న దుఃఖమురా _ ఇవాల 

ధనము గల్తెనేని దాచదుఃఖమురా ॥నాడజ॥ 

పచ్చికుండవంటి మేను = ఇది 

చచ్చుగాక ఆత్మ ఉన చెన్న డును 

విచ్చికుండ (వక్క లెనా = లోన 

హాచ్చియున్న బయలుపిచ్చి రొండో న |నొద॥ 

తల (బద్దలు కొట్టుకొన్నా అర్థం'కాని - ఫావంలో 

భాపలో =. ఈ తత్త్యాలు వున్నాయి, కొన్నీ కొన్ని తలు 

ఒశేమాదిరిగా వున్నట్టు వున్నా కొంచం కొంచం 4 

కనుపిస్తుంది. 

డా 

చిలుకాను పెంచాను 

యెదముద్దూ లా జేను 

కనుసైగ లేదయ్యె చిలుక! 

మూరగ్గాళ్ళ ముచ్చటకు 
౯3 

మురిసేవు దిరిసేవు 

ముందు గతి కాన సే చిలుకొ? 

జీ 
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కుక్కి. మంచంమిో ద 

కూలబడిసో చేను 

దిక్కె_వ్య కే నీకు చిలుకా! 

ఇల్లు యిల్రనియేవు 

ఇల్లు నాదనియేవు 

సి యిల్లు ఎక్కడే చిలుకా! 

ఊరికీ ఉత్తరాన 

నవమాధిఫపురములో 

క్ యిల్లున్న చే చిలు కా! 

కట్ట లే చుట్టాలు 

కళలే బంధువులు 

కన్న తల్చెవరే చిలుకా! 

నువు కాలివోయేడాక 

కావలుందుకు గాసి 

వెంట నెవరూ రారు చిలుకా! 

బ్రహ్మ, వివ్లు, మ హేశ్యరులు ముగ్గురూ క లీసి చేసిన 

యం(తమే మనిషి. తొమ్మిది దరారజాలు (నవరంధనులు 

గలది) తో తయారయింది. 

వ్స్టు, ఈశ్వర, (వా ముగ్గుగూ 

అన దనులంట! 

ఈ నాచే అకాగకవాణికీ 

క్ క ర్రలంట! 



516 మధుగకని తలు 

వారి వహివుతో చేసిరి ఒక 

మట్టబాొమ్మనంట 
వి, 

ఈ తొమ్మిది కిటుకుల ద్వా జాంూ 

మూాటలాడుకుంట నిన్ల] 

వసావటిదె పాతావటి'ె 
అత్ 0) ea 

ధర్మము తన వెంట 

సాంబశివుడు నిను పీలువనంసినడు 

జలీగ రముంట |బిము! 
ద శ ప్రై 

చేతిలో బెల ౦ ఉన్నంత సేపే 
మనీ, 

కాకి బలగమంట 

చేతిలో చెల౦ నరిపోయినాక 
౧౧ 

వనరు రారు వెంట !విన్ల్లు! 

ఇంటి మ ౮గిటా పేల్ల మేకలు 

ఇలు బలగమం౦ట 

వడ్చేవారు మరి ఆర్నేవారు 

ఎవరు రారు వెంట విమ! 

తొలినాశు యములోళ్ళనై న తను 

గుంజాకు రమ్మంటా 

యములోళ్ళం తా చుట్టు నిలచినరు 

'తాళ్లూ తెమ్ముంటా! విష్ణు! 

చిన్న పెద్దలూ కూర్చున్నారు 

చింతలు పడుకుంట 

సీళ్ళుబోసి కరూర్చుం డ బెట్టినరు 

మాయ బొమ్మనంట! సము! 



వేజాంతపరపాటలు ర్ట? 

పువ్వులదం డలు వేసినారయ్యా 

మాయ బొమ్మకంట 

దింపుడు కల్యము 

కాడ డింవీనరు 

మూయ బొమ్మనంట! 1విము! 

సొమ్ము నమ స్తము తీసుకున్న గూ 

పోతరు వారంత 

గురువు వోసాడూ 

నంఖు తీర్థమూ 

ము _క్తి ఫలము కంటా! విష్ణు! 

మంట్లో మన్ను కనిపినాకు ఈ 

మాయ బొమ్మనంటా 

ధన ధాన్యం౦బులు 

ఎవరి పదార్థము 

ధర్మ మె తస వెంట 

చేసిన ఫుణ్యను పాపకర్శము లె 

వచ్చును తన వెంట! పిష్ణు! 

వెన చదివిన త _త్యంలో “డేనిభ్రోే బెల్లం ఉన్న ౦కే 

జీచే కాకి బలగమంట, చేతిలో తెల్లం సరిపోయినాక ఎవరు 

రారు వెంటి - అన్న చరణం వశే పాటలోంచి బిందు 

లోకి వచ్చిందా అని నా అనుమాన౦, ఆ చరణంతోకూడిన 

వేరొక పాటకూడా వుంది = ఆ పాటను పరికించండి; 



గ్! గ్ర మధుఠరశపితల్ర్వు 

చేతితొ బెల్లం 

వున్నంత సే కే 

కాకి జలగవుంతా 

ఆ సేఖిత్రో బెల్లం! 

అయిపోగా చే 

ఎవరు రాకు వెంటా! | సత్తి 

ఒంట్లో నత్తువ వున్నంత సేపే 

ఉంది నీకు జంటా! 

ఆ ఒంట్లో సత్తువ సన్న గిల్లు లే 
ఎవరు రాకు వెంట! Md! 

సెమిదలో నూనె వున్నంత సేపే 
దివ్వె వెలుగులంతా! 

ఆ పమిదలో నూసశి అయిపోగా చె 
దవీపమారునంటా ! | సీతి॥ 

థన థాన్యాలూ 

భోగ భాగములు 

తణిక సుఖములంట 

రో చేపలు "సెల్ఫి వోగనే 
కొంగ భోలకంటా. | నీతి 

ఎంతటి యా దార్ధన త్యాన్ని (వభోధించాడో య్ 
తత్త్వంలో! ఇ౦తకం౦ంశే జీవితానికి వినివించవలసిన మేలుఫొటు 
పులు ఏంకావాలి చెప్పండి? 



ష్ 
రా డదాం౦ంతపరపాట లు 5i9 

(బతికుండగా నువ్వు చేసేపనులకు తరువాత శిత అను 
ఛవించవలసిందీ నువ్వు, తెలుసుండీ తప్పులు చేసి పరలోకంలో 
బాధలు పడకు. మంచి మార్గం కనునొని (బతుకు అంటూ 
శీపటి నిషయాన్ని నేడే నూరీ పోస్తూంది ఈత త్వం: 

తెలిసీ తెలియక న్వు 

చెడిపోతే వునసా 

సి తలపూ రాముని పెనా 

సిలుప వే మనసా! 

ఆరూ మూటినికూడి 

కులకా కే మనసా 
పీ వారూ మూడైవోకు 

అయ్యెయ్యు మనసా! | 

సెరినంపదలు మూసి 

మరువాకె మనసా 

ఇది తెరచాటూ బొమ్మలాట 

తెరువావే ఓ మనసా! | త| 

ఆలీ బిడ్డల వాసి 

అతి సూవహాపడ శే 

నీ కన్నీ జన్మమూ ల 

వాశేగీ ఓ మనసా! 13 

వర భామాలాపేకతో 

వడబోకే ఓ మనసా 



మథురశకవితలు 

ఏ పరలోకా యనుబౌధా 

పడలేచే పీ మనసా! | సై! 

ఉన్నవారిని చూసి 

వరణ త్తే మార్షంబూ 

గనుగొనవే ఓ మనసా! | లె] 

ఎన్ని చేసినా చివరకు శాశ్వతం అనేది ఏదీ లేదుట ా 

సరూడండి ఈ త్యం యిస్తూన్న (పబోధం:_ 

ఒట్టేది మాయాశ రీరం 

గుట్టు తెలుసుకొన రతోరా 

బట్ట బయలైనటి ట్రై శాశ్వత 

బహ్మమునో గనునొస్రయా! (బట్టి! 

ఉన్న జీదో లేని బీదో 
ఆహ తెలుసూకహొనరయా 

కన్నతేలీ తండి గురువులా 
కరుణ చూడా లేనముయా! | ఒట్టి! 

ఎన్ని పద్యలు ఎన్ని (వజ్జలు 

ఎన్ని నేర్చిన చీమయా 

కల్ల నంసారం బుల౦బడి 

కాసు ఏనము రాదయూా! ఒట్టి! 

ఎల్ల కొంధవు లన్నదమ్ముులు 

ఎందరుండిన చేీమయ 



వేచాంతపరపాటలు ఫ్] 

తల్లీ పో యేనాడు అవ్వరు 

తనకు సాయము రారయా! | ఒట్టి 

"వేరు లేసీ చెట్టుకీ ఒక 

ీఠు లేనీ పండయా 

పండుగన్నా వారి కీది 

(చేను దీరీపోన యా! ఒట్టి! 

మరొక త త్తం ౬ చిలుకని సంబోధించి _పబోధిస్తూంది. 

చిలుకా పలుకచాయె 

ఎవరు వమున్నా శె నిన్నూ 

నూటిలోనా రామచిలుకా 

గురుని పాదం జంచెత్రా! 1 

చిలుకా పలుక జా యు 

ఎవరు వమన్నా కె నిన్ను Fa) 

అందమెన యిల్లు రౌ యిది 

బృం౦ండావనముండే నలమురా 
థి 

బృందాననములో తరుగు 

చుండే రామచిలుక రా చి! 

వారిచేతిలో నే ఒ త్తి నలిపి 

[(పమిదలో నే నూనెపోసి 

(పమిద చుట్టూ తిరుగుచుండో 

రామశచిలుశకా! (Ra): 

66) 



వలి మధురకవితలు 

శాలుకా మానవమూయె 

ఎవరు ఏమన్నారు నిన్ను 

బద్దలల్లి న గూాడురా యిది 

(బ్రహ్మ చేసిన నూయళశా 

మాయణోనే తిరుగుచుంగె 

రామచిలుకా 1] చి! 

ఈ తత్త్యమును పరికించండి_వీనిీని ముంగండలోబఒక పండు 

ముదునలివద్ద నంపాడించాను. ఇందలి వేజాంతధోరణి సరిగా 

అరం చేసుకోవడం కషం, 
థి లు 

చిట్టిభూమ్మల పెండ్లి 
2) (౧ 

మేవ సూజ్ఞానాంబ 

చితెము చదూడరవమ్మూా! 
( 

ఫ'టములోపల పంచ 

భూతముల బొమ్మలుచేసి 

ఫాతేముగా (పమతో త్తముతో 

నియ్యా మొంద 

బూటకమ'నే బొంది 

బొమ్మరిల్లుగ జేసి 
మక్, 

పెండ రుగుగవేసి 
na) 

దారిగా ఆకాశం 

పందిరిగా చేసి 

ఫుండరీకముల / 



వేజాంతవర పాటలు 

అలి వేణి కుండలు నేసి 

తలుకు ఆశాజ్యోతి 

తాళీబొట్టుగచేసి 
ఫలబిందుజలము 

వానంతముగ జేసి 

బలునత్య శౌ” చము 

ఛభాషికంబులచేసి 

చెలగి అణువుల నెల్ల 

శేషబియ్యముచేసి 

సుగుణ నద్దుణము 

కర్పూర గంధముచేసి 

శృతులా నిశాసముల 

వింజామరము చేసి 

పరగ ఓంకారము 

(వణవవాద్యముచేసి 

(వియభ _క్రియనే రెండు 

ఛీరంటా౦డుగచేసి 

శామ[ కోధములను 

కంకణం౦బులుచేసి 

తనివి _పాణికి కన్యాడానముచేసి 
పనిబూని సద్దురుని 

పొరోహితుని జేసి 

తనదు సంతో వము 

తాంబూలముగ చేసి 



ory మధు రకవితలు 

ఇలను చీల మూరి 

యీసూ నెన్నగ జేసి 

పాపాబంధము లెడణాపగ చేసి 

వాసీగ పుద్దూరి 

ఫుగమువానమువేేసి 

ఎలమ వెంక టాయు 

నలినా సుజూనాంబ !! 
(2 

తుమ్మెద, (ప్రభాత, చందమామ మొదలగు 

పదములను పాల్కురికి సోమనాధుడు (కీస్తుశకం పన్నెండు 
సందలు) సపేక్కొ-ని వున్నాడు. చినర “తుమ్మెద” అని 

వాడడంబట్టి ఈ పదములకుీచు వెృెదిపదములు అని నామం 

నచ్చివుంటుంవ. తుమ్మెద పదనులలో ,అన్నీ వేదాంత 
పరమైనవికాను = కాని ఈ క్రింది గు'మ్మెదపదం వేదాంత 

పరంగా జే నడుస్తుంది! 

థివశివ అన మేలు 

నివయంశును విన మేలు 

శివుని ఛక్తులాకు 

శరణన్న మేలే 

శ్రీకంఠుడను పువ్వు 

మూడులొ కమ్ము లాయెను 

సాకార మైయ్యుండు 

పర మేకాంతమునజూడ 

ధివథివయన వే 

తుమ్మెదా! 

99 

93 

93 

క్రి 

99 

ఫ్ర 

» 



"వేడాంతపరవాటలు ర్ లర్ 

శివ్రడనగ విన మేలు తుమ్మెదా! 

శివుని ఛక్రులాకు 

దిన శరణన్న మేలే 0) 

ముట్టముట్టని పువ్వు 00 

ముట్టింది 'జగమెల్ల ఏ0 

ముట్టి చూడావేల 93 

అది “ముట్టిపాయా లీ నె 99 

యవ్వాన మంచాన 53 

బహు పునూ(ల బానన 5 

(కొవ్వి నీవెమ గా వె $9 

నీకు నెప్వి నేరము లేదు 09 

ఆరురేకుల పువ్వు $0 

అవి పూరిన వానవ 09 

సేయక నీవు 99 

నిరు జేరి భజియించావె 5 

మేలు ఎరిగినిన్ర 99 

కేళి చరించావె 99 

వడుగుకుు రాజులు $9 

నికు జూడబండ జోడు 33 

ఆశ నోసి వేసి 99 

మోానపోకు నుండి 99 

రాని కెక్కు_మంటి 99 

అవ్దదళముమోాద 19 

మెట్టి వపైరించా నె 39 



కర్ర మధురకవితలు 

కష్టము నెరుగా వె తుమ్మెదా! 

(నష్ట వె యుండానె 39 

త" 'మ్మిది వాకిళ్ళు 09 

సీ్వ్రు నమ్మి చరించావు 9 

ముమ్మూూల కోణాల 09 

నీవు నెమ్మాది నుండా వె 9 

పదిపదే నింటను 09 

వండి పదునొండు శావులను 09 

మెదలాక నిల్చీనా 09 

నిన్ను కడివించగలర శ్వే 9? 

ఎనసితోటా పువ్వు 05 

సీ వెనయమాన లేక 03 

జాసి చేజిక్కిన y 

తోట వానిచేబడుదువు 99 

నింగి నేల వేయ 9 

ంగారు లేనినాడు 99 

పొంగుచును నొరుబోడ 09 

వేయి భ౦ంగుల నటియించు 03 

చేయిశేకుల పువ్వు 99 

అది వెలుగును జగమెల 09 

సద్దురు నడుగా వె (7 59 

పువ్వు సద్య జూవునీకు 09 

గరునకూ హూరునకూ జ 

అంతరువు లేచేది 99 



వేడాంతపరపాటలు ర్ి? 

గురుపాద పద్మాలు తుమ్మెదా! 

నిన్ను దర్శించు మంటిని క 
శవ శివ అన మేలు 73 

శీివయం కును విన మేలు 09 

ఈ పాటను వినండి; *చేజూ చినా న (బహ్మము 
స్స నాలో అన్న దానినిబట్టి (బహ్మాంగారి దర్శనముగా ప్ప 

వలసి యుర౦ంటు౦షి. 

నే జూచివా నె (బహ్మాము నాలో 

నే జూచినానె నద్దురు నాలో 

నే జూచి నాన! 

నే జూచచినానమ్మ 

నెలతరో తారక 

రాజయోాగమునందు 

రం౦జిలు నాగుకుని గనేజూ॥ 

కన్నుల నడుమాను 

సన్న ౦పుదిడ్డినా 

తిన్నాగ వెలిగేటి 

పున్నమ చందదుని 1 నేజూ | 

ఫాలభాగమునం౦దు 

. నీలజ్యోతుల నడుము 

ఓలలాడుచునున్న 

పరలింగమూ కిని [జీజూ |! 

చూప్రల లోపల 

పాపల నడుమను 



[ఏరీ వుఘరకవిీితలు 

వ్యాపించి వెలిౌటణి 

ఆ పరంజ్య్యాతిని | నేజూ॥ 

చమురా గమునందు 

పశ్చిమ వీధిని 

నివెపమైవెలుగు 

సాతీ.భూతిని నాలో | నేజూ॥ 

చందనూవముకు నడుము 

కుండలా కృతీయని 

ఆనం౦ందముగ నేడు 

వారి వొ తులూరయ్య | నేజూ॥ 

అలాగే] “చిలుక” [పపోధంతో వరో త్ర త్తం. 

మూ ణ్హాళ్ళ బులుప్రులకు 

మురి పేవ్రు (భమ సేవు 

ముందుగతికాన వే _ చిలుకా! 

ఆరు పటములలోన 

హంస మేడల్లోన 

ఆటలాడే రాము = చిలుకా! 

ఆటవేలా మనకు 

పాట బేలా మనకు 

నూటదెల్పూ రాను = చిలుకా! 

తొమ్మిదీ వాకిళ్ళు 

ఈ తోలు కోటకు 

దిమ్మదిరుగూ రావు = చిలుకా! 



వేడాంతపరపాటలు స్ట్రిర్ర 

తలువుదీ స్తే పిల్లి 

వొంచి వేస్తున్నాది 

తప్పించుకో రామ - చిలుకా! 

సిదప్పుగుపని నామ (పబోధంతో వెలువడిన 
ఈ త త్తం వికించండి. 

వాల చిన్నది గోలరా 

కడు ముదిమి యవనము లేదురా! 

సల మేఘా మధ్యమందొక 

మెకుఫువతె మెక సేనురా | శూ! 

తొమ్మిదీ దరవాజులమరిన 

మేడగది నున్నాదిరా 

నమ్మక ముగలబంటు 

లాక్వుగ కావలి పెట్టిందిరా | శ్రా] 

నత్తుసిత్తుల "ఇలివితో 

ను సిత్తమున యున్నాదిరా 

తప్పకా తను కొలుచుబత్తుల 

పిప్పుగా (బోసేదిరా బా 

నిశ యముగ సిద్దయ్య గురునీ 

వద్దగూసున్నాగిఠా 

ముద్దుగా గొల సేటిబత్తుల 

బప్పుగా చూచీను రా || భా] 

వనాటినుంచో మనం నింటూూవన్తూన్న ఎన్నో “జానపద 

యా లు?" చేడు సినిమాలలో కొంచం వమొక్పులూ 

67) 



ప్ఏ0 మధురకనితలు 

కకార్సులతో, వరుసల శేడాతో వినబడి అన్నింటికంశు యివే 

ఎక్కువగా (పజాదరణ ఫొందడం భరాస్తున్నా౦ం. చ్య్యూన్స్ను 

తీసుకున్నా, పాటలను పరికించినా వాటివెనుక ఈ జానపద 

ఛశేయాల (పభావం - బలం చాలాపుం౦ది, చీరుపేరున 

ఏ పరునలో' యివ్యబడిందో _చాయాలం కే అంతు అచేడి 

వుండదు. 

ఈ “బె బె” పాటలాంటి ననునలూ ఎన్నో మనం 

ఏిన్య వే. 

చిల్లర రాళ్ళకు 

(మొక్కు. చును౦ శే 

చిత్తము ఇిడిపోను 

ఒకే ఒరి! 

చి త్తమునందున 

చిన్మయరూపుని 

చూ చుచునుండుట 

సశే నశ! 

ఒక్క-పొద్దులని 

యెండు చునుం శే 

ఒకరుగ 'చెడుదువు 

ఒశీ ఒెే! 

వక మైనయా. 

వె భవమూూ ర్తిని . 



జశీడదాంతపరవాటలు 

చూచుచునుండుట 

నజే నే! 

నీళ్ళలో మునిగి 

నొణుగుచుయుం కు 

నిలకడ చెడునుర 

ఒెకీ బే! 

సళ్ళలోవుండే 

నిర్శలజ్యోతిని 

చూచుచునుండుట 

సళే నళీ! 

కాధగురువుల 

పంచనునేరి తే 

భావము జడునుర 

రికీ బీ! 

భావవముందునా 

(బహ్మశాంతినీ 

చూచుచునుండుట 

నళ సే! 

భూములు అడవులు 

ఇిరుగుచునుం కు 

బచిబశే! 

ఫ్: 



eT యి పడు మధురకవి 

బుద్ధిలొవుం డే 

పున్నమచం[దుని 

చా చుచునుండుట 

నశే నే! 

ఈ పాట తత్త (పథాన మైనది ల ఆడవాళ్ళు పాడేది; 

నూరిపోసే మందుకాదు 

నూరునరవహో లిధా రాదు 

కరుణా గురుని కరుణ చేతను 

ఛాడియలో కడతేరెవముందు 

కన లేరు, కొన తేరు, తిన వేరు 

యా మందుశనుగొని తిన్న వారికి 

ఘడియలో కడ తేశెమందు 

అక్కలూ చెల్తెండు గుకషువును 

అందరూ భావించు 

మందు పిక్కు_గలరు 

తిన్న వారికి తక్కు వేవిం 

"లేదు నుందు 

జ్జ ము కి విరాగములను 

పానము సరియిం౦ంచువుందు 
తాను నేనని వాద'బేధము 

కలడం బందించెముందు 

ఎరుకొ మరువు లేనిపతుము 
ఎహ్వుడుం నది శేళిమందు 

తలు 

| నూ॥ 

| నూ॥ 

| నూ॥ 

[నూ] 



= 
రె డదాం౦ంతపరపాటలు 

తిరిగి జనన మరణ నునియేతి 

తరణము తపీంచుముందు 

అందుయి౦దు సందు లేకను 

అందమెనది ఈ మందు 

నంద శెలాది ఏవాసుని 
అకా 

నమ్మితే కడ చేకముంకా 

ఆ ఎ 

చందమామ చందమామ 

ఈ నంధి తెలిపే జ్ఞానులెవశే 
జంటనాగస్భరములూాది 

పాముని పాదు "పెకలింభాలి 

తొమ్మిది నాకిళ్ళుమాసి 

పాముని పట్టవ లెను 

కాయమనే పుట్టలోను 

నూయగా నె మెలగో యుండు 

భక్రియనే కట్టుకట్టి 

యు క్రీ చేత పట్టవ లెను 

చహిచదేనాములసనందు 

తెలియకుండ చుట్టుకుంది 

ఆ జపమంత ధ్యానముచేత 

అఖండకళలతో వెలుగుచుండు 

పాముపనే యోగి ఎవచె 

అతని చేర సిద్ధగురుడె 

ర్స్స్తి 

[చూ 

నూ! 

ఈ త త ౦మును వినండి, “చందమామి పరంగా 

సాగింది, | 

శ్రందనూోూవు 

$ళ్స 

93 

క్ 

99 

99 

$5 

99 

$3 

$౪ 

9+ 

93 

93 

CE 

9? 

53 
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ఈ పాట = త్త మె కలికాల మహిమను గురించి 

చెబుతూన్నది: 

పీకు పోసిన చెట్టు 

నిర్ఫూలవకాతుంది' 

పడిన చెట్టు 

(పబలానికొసాది! 

యుగము జగము 

తల్త డిల్లుతాయి రా! 

చిక్తాట లాడేకు 

నిసప్రూజ మరచేరు! 

చింతగుంటాజోరు 

లయ్యాారురా! 

మోసాలు బేనోడు 

"చేశాము లేలాడు! 

దేశ మెల్లా ఓక్క 

కరువు వచ్చిందిరా! 

తాటిజెట్టూమిోద 

తాబేలు పుడకాది! 

తల్ల కిందుల కాల 

మొచ్చిందిరా! 

అరువు చె ప్పేకాల 

మొచద్చిందిగా! 



వేజాంతవరవాట లు రీలిక్ 

చేతికిచ్చిన రూక 

ఎగ నేసి దిగ మింగి 

 బాయాడ్ి బానలు 

చేసారుగా! 

రాచూరుదగ రా 

రాతెబన వున్నాడు! 

రంశకెలేసేకాల 

ముసుందిరా! 
oo.) 

ఈకాల మొచ్చింది 

దురుకా లమొస్తుంది! 

దుష్టులకెల్లనూ 

దుర్నుది ఫడతాది! బద్రి ప్ర 
అత లకు చేలలు 

== 

వోడలకు మంఛాలు! 

కొడుకు తలినికొటు 
వో రు 

కాల 'మొస్తు౦దిరా! 

ఆలు చెప్పినమాట 

అరటిపండా తాది! 

తలి చెప్పినమాట 
మన్, 

(తాచుపామాతాది! 

బాగానే చెప్పాడు - కలికాలంలో జకుగుతూన్న 

సత్యాన్ని. 
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ఇది “దూ చేకుల సిద్దయ్య గారి తత రం! చూడండి ౬ 

ఎంత చక్కని నం బేశం “యిస్తున్నారో! కులంను గురించి 

ఎంత బాగా చెబుతున్నారో పకకించండి, 

కులం, గోతం, జాతి - విణటిని నమ్ముకుని నన్యూన 

గొంచుొని, విసిగి వేనాచే _ లోకుణూ, కాకులూ అడిగే 

(పశ్నేలకు ననూధానం ఏమిటి * వినండి సిద్ధస్పగారి నమా 

భాన౦ : 

“ఏ కులమని నను 

వివరమడిగి తే 

వమని చెల్పుదు 

లోకులకూ ! 

లోకులకూ 

పలుగాకులకూ! 

దుర్మార్దులకూ 

ఈ దుష్ప్రులకూ! 

పాలభాగముూన 

వలలు వౌడుచూ 

భావముక న్నది 

నా కులము! 

ఇంటిలోపలను 

ఇల్లుగట్టుకొని 

“ మంటలోపల 

రాట్నం పెట్టుకు 



ణా 

68) 

౦తవరపాొటలు 

క౦0టిలోవల 

క దురు"పెట్టుకు 

ముక్కు_లోవల 

యేకు చెట్టుకు 
చెనుతో బారా 

చేతికిదీసుకు 

నారాయణయను 

నరము తీసుకుని 

అసూయ రియను 

తడ్క వేసుక్రాని 

పంచాతరియను 

పంచదీసుఫొని 

తధిమి తధిమి 

గబదెబ గబచదెబ 

వకినకులమె 

నమూ కులము | 

ఏకిన వకులు 

చేకిన పింజెలు 

లోకమంత నొక 

పాకము చేసుకు 

వకినకుల మే 

మాకులము! 

ర్ట? 



కని మధు రక పీతలు 

రొమ్మున లమ్మీ 

చీరగటుకొని 
లి 

చక్కగ సిరి 

సావడ దొడీగి 

ఆన౦దమైన 

పర్ణ బవ్నా 

శాల కస్వుకొసీ 

నిండియున్న దే 

నా కులము! 

ఒంటరిగా టె 

నా కులము! 

ఏకులము ని నను 

వివరముడిగి తే 

యేమని చెల్బ్పుదు 

తోకులకూా ? 

త త్వాలలో సీ గంటపొటు గడిపాము - మనలో మస 

మాట = జీవితంమిాద్యరోత, జాతేకంమిోద అనంతృ ప్రి, భవి 

ష్యత్తుమోా ద సిరుత్చాహం, నంసారంఅంశు వెగటు, ౪d 

వముంది లే అన్న విసుపు! 

అలాఅనిపించికొంచంఆలో చన కీసి పరు _త్తిస్తుందిమన 

సుని-త త్యాలలోవున్న (పబోధాల మవాత్తు అటువంటిది! 

మరెన్ని తత్వాలు యింకా దాగివున్న యోక చా ఈనపంతిలో [1 
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ఖజ్తున మహా సవంతి; ఆ (నవంతిలో నురగలతో 

వెండిలా వచ్చే తరంగాలలో = ఎంత నిండుతనం - ఆ నిండు 

తనంలో ఎంత గడుసుకనం - ఎంత లోతు, ఎన్ని ఊహలు, 

మరెన్ని ఆశయాలు, అనుభూతులు, సందేశాలు = సందో 

జోలు _ నంజోపూలు! 

ఈ జానపద వాజ్మయ్యననంతిని ఎంతగా చూడదలచు 

కున్నా ఆ గభీరత కేసి అలా చూస్తూ - ఆం ఎంత నిండుతనం 

అన్న ఊహాజగత్తులో నిలబడి ఫో తాము! 

ఒక విషయమూ రెండు వివయాలా! జీవితం అంశే 

వమిటో అతురాలలో పాటల మాటల గుత్తులలో ఇమిడి 

ఘాోేవి, స్తుంది! 



540 
మధురకవితలు 

ఉలిక్కిపడ్డ కోడి ఇాకా;రోకోో అనడం తడవుగా 

మేల్కొ-0టుంది శక్రం _ చిరుగంటల చేగల “అంబా” అనే 

అరఫులు, రైలు, కూూలీజిన౦ పనిపాటలకోనం ఉరుకు లు= 

మేలుకొలుపులు: 

అలా అలా గంటలు = కాలం, సూరోో దయం, 

ఎండలు, నర్దాలు, గాలులు, పొలాలు, మిల్లులు, గృహాలు, 

పెద్దలు, పిన్నలు, పాపలు, పనులు, పొలాలు, ఊహలు, 

ఉత్పాహాలు = గెంతులు! 

మని స్నో __ సాయంసముయం పశ్సుల కిలకిలా 

రవాలు, శేకులువిచ్చిన సన్నజాజులు, సంపెంగలు, మల్లెల 

పడుచుతనప్రు కోర్కెల సువాననరూపంలో గుచాలింవులు! 

సూర్యుని వి శాంతిసమయం౦ - కూలిజనం పాటల 

ఉనోరుతో ఇంటికి నడకలు, రెక్క-లపశుల గూటికి ఎగురులు! 

వోశ్కె ల కూనిరాగాలు, ేమల పల్లవిగీతాలు, 

ఫొంశెతనఫు సింగిరి గీతాలు = ఎంత గమ్మత్తు! 

“లంగ త్రో జీవితం (పారంభించి ఎన్నో మజిలీలు _ 

మెలురాళ్ళని దాటుకుంటూ వయాణం చేసి-పసితనం, , బాల్యం 

యువకత్వ౦, (యూవన్వనం, సంసారం, బాధ్యతలు, పెద్దరికం; 

చుట్టూ కొడుకులు కోడళ్ళు, మనుమలు మునిమును ములు, 

బడుగులూ ౩ెళ్ళిళ్ళు, పేరంటాలు, నోములు |వకొలు, 

పూజలు ప్రనసా-రాలూ గుడులు గోపురాలు, దేవుళ్ళు 

దయ్యాలు! 



మంగళం 541-3 

ప్రయాణంలో ఎన్నో అనుభవాలు. అనుభవాలకు 

(పతిగూపాలు జానపదగీకాలుఎ వాచీన సంస్కృతీ విభాగాలకు 

భాండాగా'రాలు!! 

వముండి జీవితం? అన్న (వశ్నే! ఆ (పశ్నలో (పతి 

ధ్వనించే తత్త లతో ఈ నాజ్మయానికి మంగళం! 

“వుధురకవితలు” అని ఈ ప్రస్కశానికి నామకరణం 

చేసి _ ఇందులో వరునగా ఏవిధశిర్షి కలలో ఆయా పాటల 

లోని ఇంపుసొంపులను, విలువలను. భావాలను పరిచయం 

చేయడం జరిగింది, 

ఎన్నో గేయాల, పచాల, సం౦కొలనాలను పరికీలన చేసి 

ముచ్వాలసహోకంగా = జానపదకవితల సమా హూ (గంథం గా 

నెలువరించడానికి (పయత్న ౦చేశాను. 

అందరూ నరజాగా - సునాయాసంగా చదును 

నోవాలి _ చదవాలి! ఇచే నా కాహతయం = అందుకే ఈ 

(పయత్నం!! 

జయమళిగళం 

శుభమంగళం! 



“నుధుర కవితలు” రచనకు నాకు నవాకార మైన 
(గంథాలు, వ్యానాలు ఇవి: 

బనవపుర్రాణ ము; పాల్కురికి సోమనాధుడు. 

క్? 
పండితారాధ్య చరిత : 

తీరస్మృృతాం|ధ వాబ్బయము : పంచాగ్నుల ఆదినారా 

యణ శాస్త్రీ. 

బాలభాష = వ్యాసాలు: వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి. 

ది(వడభారతం ; : కొమ్మనమంచి జోగయ్యర్న్మళ. 

తెలుగుజానవద వాబ్బయము: పే రామరాజు. 

యతుగానాలు ; యన, జోగారావు, 

జంగం కభాతత్య్వం : "టేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావు. 

పీలపాటలు : జలఖసూ తం రుక్నిణినాధ న్. 

యేలలు ; నిడదవోలు వేంకట రావు. 

జరి సారన్వతరీతులు కోరాడ రామక ఎ్రివ్లయ్య. 



(పజావాజ్మయము వి 

ఆం|ధుల సాంఘకశచరిత : 

కవిత్వ త త్త్యవి వేచన 

కవిత్వ౦-ఏిధినాటకా లు= 

జూను వెనుగు ; 

పిధినాటకములు ; 

నలహాలు : 

చింతా దీఠీతులు. 

సురవరం (వపతాపరెడ్డి. 

విద్వాన్ ఏకం. 

“వరెశోథని పిక, 

వర్లమూడీ గోపాలక ఎప్పయ్య. 

తిరుమల రామచం ద. 

గొడవర్రి (శ్తీరామమూ రె. 

మ ,గంథ రచయితలకు, వ్యూనళ రలకు నా వందనాలు. య్ | ఏ ల 




